PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN SEKTOR JASA DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2008-2012

Oleh:
FEBIANTI MUTIARA
200912124

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA
2013

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN SEKTOR JASA DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2008-2012

Oleh :
FEBIANTI MUTIARA
200912124

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif

Jakarta, 21 Agustus 2013

Dosen Pembimbing Skripsi

Novy Silvia Dewi, SE., MM.

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama

: Febianti Mutiara

NIM

: 200912124

Judul Skripsi

: Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan
Sektor Jasa Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 20082012

Tanggal Ujian Komprehensif : 19 September 2013
Penguji

:

Ketua

: Erric Wijaya, SE., ME.

Anggota

: 1. Novy Silvia Dewi, SE., MM.
2. Nova Novita, SE., MS.Ak.

dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian
komprehensif :
pada tanggal : 19 September 2013
dengan hasil : LULUS
Tim Penguji,
Ketua,

Erric Wijaya, SE., ME.
Anggota I,

Novy Silvia Dewi, SE., MM.

Anggota II,

Nova Novita, SE., MS.Ak.

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Febianti Mutiara

NIM

: 200912124

Judul Skripsi : Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Jasa Di
Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2012

Pembimbing Skripsi

Novy Silvia Dewi, SE., MM.

Tanggal Lulus : 19 September 2013

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian

Ketua Jurusan Akuntansi

Erric Wijaya, SE., ME.

Novy Silvia Dewi, SE., MM.

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

iv

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan
karunia-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh
Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Jasa Di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Periode 2008-2012” sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School. Tak lupa
shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para
sahabat dan pengikutnya semoga rahmat dan hidayah selalu dilimpahkan kepadanya.
Dalam mengerjakan penelitian dan penulisan skripsi ini, tidak sedikit penulis
menemukan berbagai kesulitan dan hambatan. Namun atas izin Allah SWT, juga berkat
usaha, do’a, semangat, bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai
pihak kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
Penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan yang kuat pihak keluarga.
Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan
Ayah tercinta, Adikku Dhea, Nenek, Tante Meiny, Datuk dan Andung yang telah
memberikan dukungan moril dan materi serta mencurahkan kasih sayang dan pengertiannya
yang luar biasa sejak penulis lahir hingga saat ini dan telah membuat penulis sebagai anak,
kakak, cucu sekaligus keponakan yang paling beruntung di dunia ini karena memiliki kalian
sebagai keluarga penulis.

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

v

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Novy Silvia Dewi, SE., MM. selaku dosen pembimbing skripsi terbaik yang
dengan penuh kesabaran senantiasa memberikan bimbingan, saran, kritik, waktu, dan
ilmunya dari awal pertama kali bimbingan sampai saat penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto selaku Ketua STIE Indonesia Banking School.
3. Ibu Dr. Siti Sundari Arie selaku Mantan Ketua STIE Indonesia Banking School.
4. Ibu Novy Silvia Dewi dan Ibu Nova Novita selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan
Akuntansi Indonesia Banking School.
5. Bapak Fajar Hertingkir selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing
dan memberikan pengarahan bagi penulis selama penulis berkuliah di STIE
Indonesia Banking School.
6. Bapak Erric Wijaya selaku dosen penguji dan ahli statistik yang senantiasa sabar
memberikan arahan, kritik, saran, waktu, dan ilmunya untuk penelitian penulis
sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Sahabatku tercinta Sintiya Rani Handayani dan Indri Indah Suari, terima kasih telah
memberikan waktunya untuk selalu ada, membantu, menemani, mendengarkan,
memberi dukungan moril, materil, saran dan ilmu yang begitu berharga serta kasih
sayang seperti saudara dari awal perjumpaan kita di Semester 1 hingga saat penulis
menyelesaikan Program Sarjana STIE Indonesia Banking School.
8. Keluarga Akuntansi 4 yaitu Putri, Rizsania, Kanti, Mayang, Syuraih, Kartika, Aziz,
Febrian, Apta, Waskitho, dan Doyoba serta HMPS Akuntansi Periode 2010-2011

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

vi

yang telah menemani, membantu, mendukung dan memberikan kenangan kepada
penulis selama menimbah ilmu di STIE Indonesia Banking School.
9. Kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan demi terselesainya
skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu disini namun mendapatkan
tempat yang besar dihati penulis.
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.
Oleh karena itu, penulis meminta saran dan kritik yang membangun dari pembaca skripsi ini
demi perbaikan penulisan selanjutnya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat ikut
memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, Insya Allah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Penulis,

Febianti Mutiara

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

vii

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Intellectual Capital on the performance of
service companies in period 2008-2012. This research was conducted using purposive
sampling method. The samples are 21 service companies which are restaurant, hotel, and
tourism, advertising, printing, and media as well as computer and service. The data used in
this study were obtained from the Annual Financial Statements and Factbook 2008-2012.
Data analysis methods using multiple linear regression analysis to determine the influence
of Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU), and
Structural Capital Value Added (STVA) on firm performance are described by Return On
Assets (ROA), Asset Turn Over (ATO), and Price to Book Value (PBV) in the service
companies for period 2008-2012. This study also adds control variables which are firm’s
size and leverage which is reflected by the ratio of debt to total assets.
Based on the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and
autocorrelation test, there were no deviations from classical assumptions. This indicates
that the available data has been qualified to use the model of multiple linear regression
equation. The results of the analysis indicate that VACA and VAHU partially have a
significant positive effects toward ROA and PBV, while STVA has a significant negative
effect toward PBV. Control variables of leverage has a significant negative effect toward
ROA and PBV, while firm’s size has a significant positive effect on PBV and significant
negative effect toward ATO.

Keywords : Intellectual capital (IC), Return On Assets (ROA), Asset Turn Over (ATO),
Price to Book Value (PBV), leverage, firm’s size
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah
Dewasa ini dunia telah berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan kemajuan
dibidang teknologi informasi, globalisasi, persaingan bisnis yang ketat, dan pertumbuhan
inovasi yang luar biasa. Keadaan ini memaksa perusahaan untuk mengubah cara atau
strategi bisnis yang mereka jalankan sebelumnya. Mulanya, bisnis perusahaanperusahaan berdasarkan pada tenaga kerja (labor based business), namun agar dapat
terus bertahan, perusahaan harus mengubah strategi mereka menuju bisnis berdasarkan
pengetahuan (knowledge based business), dengan karakteristik utamanya adalah ilmu
pengetahuan (Saryanti, 2010).
Dalam pandangan ekonomi modern, kemajuan ekonomi mengarah kepada ekonomi
berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge
management). Sistem ini berpendapat bahwa modal konvensional seperti sumber daya
alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik lainnya tidak bermakna tanpa
modal berbasis pengetahuan dan teknologi. Penerapan modal berbasis pengetahuan dan
teknologi dalam suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya lainnya sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif
(competitive advantage) bagi perusahaan tersebut (Iswati, 2006).
Menurut Purnomosidhi (2006), pada masa transisi dari masyarakat industri menuju
masyarakat informasi dan pengetahuan (information and knowledge society), basis
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pertumbuhan perusahaan berangsur-angsur berubah dari aktiva berwujud (tangible
assets) menjadi aktiva tak berwujud (intangible assets) dan tidak lagi dipengaruhi oleh
investasi dalam bentuk fisik bangunan dan mesin, melainkan oleh pengetahuan
(knowledge). Oleh karena itu dalam menciptakan nilai (value creation), fokus bergeser
dari pemanfaatan aset-aset individual menjadi sekelompok aset yang sebagian utamanya
adalah aktiva tidak berwujud, yaitu modal intelektual (intellectual capital) atau modal
pengetahuan (knowledge capital) yang melekat dalam ketrampilan, pengetahuan dan
pengalaman, serta dalam sistem dan prosedur organisasional.
Rupert (1998) dalam Sawarjuwono dan Kadir (2003), menyatakan bahwa apabila
aktiva tetap dalam neraca perusahaan berkurang ataupun hilang tidak akan menyebabkan
hilangnya penghargaan pasar terhadap mereka. Hal ini tercermin dari banyaknya
perusahaan yang memiliki aktiva berwujud yang tidak signifikan dalam laporan
keuangan, namun penghargaan pasar atas perusahaan-perusahaan tersebut sangat tinggi,
misalnya perusahaan Microsoft. Pada awal tahun 1996, nilai bersih aktiva perusahaan
Microsoft sebesar $930 juta, sedangkan pada bulan November 1996, market value yang
dimiliki berjumlah $85,5 miliar (Iswati, 2006).
Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa market value terjadi karena
masuknya konsep modal intelektual yang merupakan faktor utama yang dapat
meningkatkan nilai suatu perusahaan. Perusahaan Microsoft merupakan contoh
perusahaan yang menghasilkan produknya berdasarkan kemampuan modal intelektual
dari karyawannya dengan hasil produksinya adalah program aplikasi komputer
(Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Adanya gap yang cukup besar antara nilai bersih aktiva
perusahaan dengan nilai pasar merupakan nilai tersembunyi yang dimiliki perusahaan.
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Hal ini telah menarik perhatian sejumlah peneliti untuk meneliti dan menyelidiki missing
value yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan (Iswati, 2006).
Selama ini, perbedaan antara intangible asset dan modal intelektual (Intellectual
Capital - IC) telah disamarkan ke dalam pengertian intangible yang keduanya dirujuk
pada istilah goodwill (IASB, 2004 dalam Ulum, 2009). Hal ini dapat ditelusuri pada
awal tahun 1980-an ketika catatan dan pemahaman umum tentang nilai intangible,
biasanya diberi nama goodwill, mulai tampak dalam praktik bisnis dan akuntansi
(International Federation Accountants, 1998 dalam Ulum, 2009).
Di Indonesia, fenomena IC mulai berkembang terutama setelah munculnya PSAK
No. 19 (revisi 2010) tentang aktiva tidak berwujud (Ulum, 2009). Meskipun tidak
dinyatakan secara eksplisit sebagai IC, namun lebih kurang IC telah mendapat perhatian.
Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Pada PSAK No. 19 paragraph 09,
menyebutkan beberapa contoh dari aktiva tidak berwujud 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 dan
judul publisitas). Contoh umum lainnya : piranti lunak komputer, hak paten, hak cipta,
film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor,
waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar,
dan hak pemasaran (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012).
Bertolak belakang dengan meningkatnya pengakuan intellectual capital dalam
mendorong nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan, pengukuran yang tepat terhadap
intellectual capital perusahaan belum dapat ditetapkan, misalnya pengukuran intellectual

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

4

capital yang dikembangkan oleh Pulic tahun 1998, 1999, 2000, dan 2003. Pulic tidak
mengukur secara langsung intellectual capital perusahaan, tetapi mengajukan suatu
ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan
intellectual perusahaan yang dikenal dengan Value Added Intellectual Coefficient
(VAICTM) (Ulum, 2009). Komponen utama dari VAICTM dapat dilihat dari sumber daya
perusahaan, yaitu physical capital (Value Added Capital Employed – VACA), human
capital (Value Added Human Capital – VAHU), dan structural capital (Structural
Capital Value Added – STVA). Menurut Pulic (1998), tujuan utama dalam ekonomi
yang berbasis pengetahuan adalah untuk menciptakan value added, sedangkan untuk
dapat menciptakan value added dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital
(yaitu dana – dana keuangan perusahaan) dan intellectual potential (direpresentasikan
oleh karyawan dengan segala potensi dan kemampuan yang melekat pada mereka).
Lebih lanjut Pulic (1998) menyatakan bahwa VAIC TM menunjukkan bagaimana kedua
sumber daya tersebut (physical capital dan intellectual capital) secara efisiensi telah
dimanfaatkan oleh perusahaan.
Penelitian mengenai intellectual capital dalam konteks Indonesia menjadi sangat
menarik karena berdasarkan survei global yang dilakukan Taylor and Associates pada
tahun 1998 dalam Williams (2001) ternyata isu-isu mengenai pengungkapan modal
intelektual merupakan salah satu dari sepuluh jenis informasi yang dibutuhkan pemakai
(Yuniasih dkk, 2010). Selain itu, Abidin (2000) dalam Sawarjuwono dan Kadir (2003)
menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing apabila
menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari inovasi-inovasi kreatif yang
dihasilkan oleh intellectual capital perusahaan. Penelitian mengenai intellectual capital
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menjadi penting karena modal intelektual merupakan salah satu aset vital perusahaan
yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai
keunggulan kompetitif (Abdolmohammadi, 2005). Yuniasih dkk. (2010) menyatakan
bahwa modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai
perusahaan maupun kinerja keuangan.
Hubungan intellectual capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan
secara empiris oleh beberapa penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara
lain oleh Bontis et al. (2000), Tan et al. (2007), dan Rehman et al. (2012) menemukan
bahwa intellectual capital berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan. Namun,
penelitian yang dilakukan oleh Firer dan Williams (2003), Ghosh dan Mondal (2009),
dan Latif et al. (2012) mendapatkan hasil yang mixed. Penelitian di Indonesia masih
menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Ulum (2008) menemukan hubungan yang
positif antara intellectual capital dengan kinerja perusahaan dan Artinah (2011) juga
menemukan intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas
perusahaan. Di sisi lain, penelitian Iswati (2006) dan Kuryanto dan Syafruddin (2008)
menemukan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Yuniasih dkk. (2010) juga menemukan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh
pada kinerja pasar perusahaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi melakukan penelitian
kembali mengenai pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan sektor jasa
khususnya subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media serta
computer dan service di Indonesia. Pemilihan sektor tersebut sebagai sampel karena
sektor jasa memerlukan banyak tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan
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dibandingkan dengan kebutuhan aset fisik dan juga sumber daya manusia di sektor jasa
lebih banyak berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dalam menjual produk
perusahaan (Yudhanti dan Shanti, 2011). Walaupun kepemilikan aset berwujud dalam
perusahaan jasa penting, akan tetapi apabila diiringi dengan kemampuan atau keahlian
yang baik dari karyawannya dalam menyediakan jasa dan menjual produk perusahaan,
ini akan menjadi kombinasi yang tepat dan hal ini sesuai dengan penelitian intellectual
capital. Perusahaan sektor ini juga mengindikasikan bahwa intellectual capital
menentukan kualitas jasa perusahaan yang akan diberikan ke pelanggan. Oleh karena itu,
keberlangsungan perusahaan sangat tergantung dengan kemampuan masing-masing
individu dalam menjual produk perusahaan (Yudhanti dan Shanti, 2011).
Pemilihan model VAICTM sebagai proksi atas intellectual capital mengacu pada
penelitian Firer dan Williams (2003), Yuniasih dkk. (2010), dan Latif et al. (2012).
Kinerja keuangan yang digunakan adalah profitabilitas (Return On Assets), produktivitas
(Asset Turn Over), dan kinerja pasar (Price to Book Value). Pemilihan indikator kinerja
tersebut mengacu pada penelitian Firer dan Williams (2003). Berdasarkan teori yang
ada, perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang khas dan kinerja
optimal yang diharapkan mampu mendukung kemampuan perusahaan untuk
meningkatkan laba, penjualan, dan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan di pasar
meningkat pula dengan menggabungkan dan menggunakan aset-aset yang dimiliki
perusahaan, yaitu physical capital, human capital, dan structural capital. Dengan nilai
usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk
menanamkan modalnya.
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Menurut Yuniasih dkk. (2010) hasil penelitian di Indonesia yang tidak konsisten
mungkin disebabkan oleh adanya pengaruh dari variabel lain yang tidak dikontrol oleh
peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan ukuran
perusahaan dan leverage yang diproksikan dengan rasio debt to total assets sebagai
variabel kontrol, mengacu pada penelitian Firer dan Williams (2003), Ghosh dan Mondal
(2009), dan Latif et al. (2012). Atas dasar diatas, peneliti mengambil judul penelitian
“Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Jasa Di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Periode 2008-2012”.

1.2.Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti hanya
sebatas perusahaan sektor jasa khususnya subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service yang listed di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2008 sampai dengan 2012. Pengukuran kinerja perusahaan
diukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA), Asset Turn Over (ATO), dan
Price to Book Value (PBV) serta ukuran perusahaan dan rasio leverage yang diproksikan
dengan rasio debt to total assets sebagai variabel kontrol.

1.3.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka
peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Apakah VACA, VAHU, dan STVA secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap Return On Assets (ROA) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel
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dan tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012?
2. Apakah VACA, VAHU, dan STVA secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap Asset Turn Over (ATO) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012?
3. Apakah VACA, VAHU, dan STVA secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap Price to Book Value (PBV) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel
dan tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012?

1.4.Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai :
1. Pengaruh yang signifikan antara VACA, VAHU, dan STVA secara parsial
terhadap Return On Assets (ROA) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel
dan tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012.
2. Pengaruh yang signifikan antara VACA, VAHU, dan STVA secara parsial
terhadap Asset Turn Over (ATO) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012.
3. Pengaruh yang signifikan antara VACA, VAHU, dan STVA secara parsial
terhadap Price to Book Value (PBV) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel
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dan tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012.

1.5.Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga manfaat, yaitu :
1. Manfaat akademis, memperolah tambahan pengetahuan mengenai pengaruh
intellectual capital terhadap kinerja perusahaan khususnya perusahaan jasa
subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media serta
computer dan service di Indonesia.
2. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong
perkembangan ilmu pengetahuan tentang intellectual capital, khususnya yang
terkait dengan pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan.
3. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan dalam
mengelola intellectual capital yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan nilai
tambah bagi perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya.

1.6.Sistematika Penulisan
Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah,
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang memuat landasan teori
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan rerangka pemikiran
penelitian serta pembentukan hipotesis berdasarkan penelitian
terdahulu sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan
secara operasional. Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini antara lain
objek dan sifat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode
analisis data. Dalam metode pengumpulan data dibahas data yang
akan

dihimpun,

metode

pengambilan

sampel,

dan

teknik

pengumpulan data, sedangkan dalam metode analisis data diuraikan
teknik pengolahan data, pengujian hipotesis, dan definisi variabel.
BAB IV

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bagian ini membahas hasil dari pengolahan data dan pengujian
hipotesis yang telah dibuat, serta pembahasan tentang analisis yang
dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V

: SIMPULAN DAN SARAN
Bab akhir ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari
hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta
saran bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1.Landasan Teori
Terdapat dua teori yang berkaitan dengan intellectual capital, yaitu resourcebased view (RBV) dan stakeholder theory. Kedua teori tersebut dapat dijadikan
dasar dalam menjelaskan hubungan antara kinerja intellectual capital dengan
kinerja perusahaan.

2.1.1.1.Resource-Based View (RBV)
Pendekatan resource-based view (RBV) menyatakan bahwa sumber daya
internal perusahaan lebih penting daripada faktor eksternal dalam mencapai
dan mempertahankan keunggulan kompetitif (David, 2013). Menurut David
(2013), pendukung resource-based view berpendapat bahwa kinerja
organisasi akan ditentukan terutama oleh sumber daya internal yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori antara lain :
1. Physical resources (semua pabrik dan peralatan, lokasi, teknologi,
bahan baku, dan mesin).
2. Human resources (semua pegawai, training, pengalaman, kecerdasan,
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan).

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

12

3. Organizational resources (struktur perusahaan, proses perencanaan,
sistem informasi, paten, trademark, copyright, databases, dan lainlain).
Teori resource-based view menegaskan bahwa sebenarnya sumber daya
membantu perusahaan mengeksploitasi kesempatan dan menetralisir
ancaman (David, 2013).
Alasan dasar RBV adalah bahwa campuran, jenis, jumlah, dan sifat suatu
sumber daya internal perusahaan harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan
utama dalam merancang strategi yang dapat memimpin keunggulan
kompetitif secara berkelanjutan. Mengelola RBV secara strategis melibatkan
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan perusahaan
yang unik, dan terus mempertahankan dan memperkuat sumber daya
tersebut. Teori ini menegaskan bahwa hal ini dapat menguntungkan bagi
perusahaan untuk menjalankan strategi yang tidak sedang dilaksanakan oleh
perusahaan bersaing lainnya. Ketika perusahaan lain tidak dapat
menduplikasi strategi tertentu, maka perusahaan yang menjalankan strategi
tertentu ini memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, menurut
teori RBV (David, 2013).
Sumber daya itu berharga (valueable) atau tidak, baik dilihat dari (1)
langka, (2) sulit untuk ditiru, maupun (3) tidak mudah disubstitusikan
(David, 2013). Menurut Madhani (2009) dalam Rahayu (2012), sumber daya
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harus memenuhi kriteria VRIN agar dapat memberikan keunggulan
kompetitif dan kinerja yang berkelanjutan. Kriteria VRIN adalah :
1. Berharga (V) : Jika sumber daya memberikan nilai strategis bagi
perusahaan, maka sumber daya tersebut berharga. Sumber daya
memberikan nilai jika membantu perusahaan dalam memanfaatkan
peluang pasar atau membantu dalam mengurangi ancaman pasar. Jika
sumber daya tidak menambah atau meningkatkan nilai perusahaan
maka tidak ada keuntungan yang di dapat perusahaan dari memiliki
sumber daya.
2. Langka (R) : Sumber daya yang sulit untuk ditemukan di antara
pesaing merupakan potensi bagi perusahaan. Oleh karena itu, sumber
daya haruslah langka ataupun unik untuk memberikan keunggulan
kompetitif. Apabila sumber daya dimiliki oleh beberapa perusahaan,
berarti sumber daya tersebut tidak bersifat unik sehingga tidak dapat
memberikan

keunggulan

kompetitif

bagi

perusahaan

karena

perusahaan tidak dapat merencanakan dan melaksanakan strategi
bisnis yang unik dibandingkan kompetitor lain.
3. Imperfect Imitiability (I) : Sumber daya dapat menjadi dasar
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan hanya jika perusahaan lain
tidak dapat memiliki dan meniru sumber daya tersebut.
4. Non-substitutable (N) : Menunjukkan bahwa sumber daya tidak dapat
diganti dengan alternatif sumber daya lain. Disini, pesaing tidak dapat
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mendapat kinerja yang sama dengan mengganti sumber daya dengan
sumber daya alternatif lainnya.
Resource-based view perusahaan merupakan sumber daya utama di balik
keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Aset tidak berwujud
merupakan aset strategis yang memiliki karakteristik fundamental seperti
langka, sulit ditiru, tidak mudah disubstitusikan, dan juga tidak tampak.
Ketika banyak tipe aset tidak berwujud yang dikualifikasikan sebagai aset
strategis, kriteria spesifik diatas menyebabkan berkurangnya jumlah
intangible asset yang dikualifikasikan sebagai aset strategis dan kemudian
secara khusus modal intelektual muncul sebagai aset tidak berwujud yang
memenuhi kriteria sebagai aset strategis (Ahmed dan Bekaoui, 2003 dalam
Rahayu, 2012). Selanjutnya, Ahmed dan Bekaoui (2003) dalam Rahayu
(2012), menjelaskan bahwa modal intelektual merupakan aset strategis yang
memiliki dampak positif bagi kinerja perusahaan yang diukur melalui nilai
tambah yang diciptakan perusahaan.
Berdasarkan teori resource-based view (RBV), perusahaan akan
mendapatkan keunggulan kompetitif yang khas dan kinerja optimal yang
diharapkan

mampu

mendukung

kemampuan

perusahaan

untuk

meningkatkan laba, penjualan, dan kinerja perusahaan sehingga nilai
perusahaan meningkat pula dengan menggabungkan dan menggunakan asetaset yang dimiliki perusahaan yaitu physical capital, human capital, dan
structural capital. Dengan nilai usaha yang tinggi, membuat para investor
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melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya. Teori RBV juga
menjelaskan bahwa dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan
kompetitif perusahaan, sumber daya internal perusahaan merupakan faktor
yang lebih penting daripada faktor eksternal. Sumber daya internal tersebut
dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, antara lain sumber daya fisik,
sumber daya manusia, dan sumber daya struktural. Ketiga kategori tersebut
merupakan komponen-komponen intellectual capital.

2.1.1.2.Stakeholder Theory
Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk
melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan
melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori ini
menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki

hak untuk disediakan

informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka
(sebagai contoh melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dan lainlain), bahkan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran
yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004 dalam
Ulum, 2009).
Lebih lanjut, Deegan (2004) menyatakan bahwa teori stakeholder
menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau
ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan secara
sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan
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intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk
memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder
(Ulum, 2009).
Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer
korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan
pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan
di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas
dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam
meningkatkan

nilai

dari

dampak

aktivitas-aktivitas

mereka,

dan

meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya, inti
keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika
korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan mereka (Ulum, 2009).
Dalam konteks untuk menjelaskan konsep IC, teori stakeholder harus
dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang etika (moral) maupun bidang
manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh stakeholder memiliki
hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus
mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder (Deegan, 2004
dalam Ulum, 2009). Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara
maksimal, khususnya dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka
itu artinya manajer telah memenuhi aspek etika dari teori ini. Penciptaan
nilai dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang
dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical
capital), maupun structural capital. Pengelolaan yang baik atas seluruh
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potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan yang kemudian
dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan
stakeholder (Ulum, 2009).
Bidang manajerial dari teori stakeholder berpendapat bahwa kekuatan
stakeholder untuk mempengaruhi manajemen korporasi harus dipandang
sebagai fungsi dari tingkat pengendalian stakeholder atas sumber daya yang
dibutuhkan organisasi (Ulum, 2009). Ketika para stakeholder berupaya
untuk mengendalikan sumber daya organisasi, maka orientasinya adalah
untuk

meningkatkan

kesejahteraan

mereka.

Kesejahteraan

tersebut

diwujudkan dengan semakin tingginya return yang dihasilkan oleh
organisasi (Ulum, 2009). Laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return
bagi pemegang saham (shareholder), sementara value added adalah ukuran
yang lebih akurat yang diciptakan oleh stakeholder. Value added yang
dianggap memiliki akurasi yang lebih tinggi dihubungkan dengan tingkat
pengembalian yang dianggap sebagai ukuran bagi shareholder. Dengan
demikian, value added dan return dapat menjelaskan kekuatan teori
stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi (Rahayu,
2012).
Dalam konteks ini, para stakeholder berkepentingan untuk mempengaruhi
manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh
organisasi. Hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh
potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan value added untuk
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kemudian mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan
orientasi para stakeholder dalam mengintervensi manajemen (Ulum, 2009).

2.1.2.Intellectual Capital
2.1.2.1.Definisi Intellectual Capital
Bukan perkara mudah untuk dapat menyajikan definisi intellectual
capital secara tepat. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pun
mengungkapkan definisi intellectual capital yang beragam dan kompleks.
Peneliti dan organisasi yang telah menguraikan definisi mengenai
intellectual capital diantaranya Stewart (1997), Bontis (1998), Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD, 1999), dan Williams
(2001).
Menurut Stewart (1997), modal intelektual adalah penjumlahan dari
seluruh pengetahuan manusia yang berada di perusahaan yang memberikan
keunggulan kompetitif dalam pasar. Modal intelektual ini terdiri atas
pengetahuan, informasi, properti intelektual, pengalaman, yang dapat
digunakan untuk menciptakan kekayaan bagi perusahaan. Sementara itu,
Bontis (1998) dalam Ulum (2009), mengakui bahwa intellectual capital sulit
dipahami, tetapi sekali ditemukan dan dieksploitasi, intellectual capital
mungkin memberikan sumber daya baru bagi organisasi untuk bersaing dan
menang.
Menurut Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD,

1999)

dalam

Purnomosidhi

(2006),
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didefinisikan sebagai nilai ekonomik dari dua kategori intangible asset
perusahaan : (1) organizational (“structural”) capital; dan (2) human
capital. Structural capital meliputi sistem software, distribution networks,
dan supply chains, sedangkan human capital mencakup human resources,
baik dalam perusahaan (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) maupun
di luar perusahaan, seperti customers dan suppliers. Sering kali, istilah IC
diperlakukan sebagai sinonim dari intangible asset. Namun, definisi OECD
tersebut, cukup menjelaskan perbedaan dengan meletakkan IC sebagai
bagian terpisah dari dasar penetapan intangible asset secara keseluruhan
suatu perusahaan. Dengan demikian, terdapat item-item intangible asset
yang secara logika tidak membentuk bagian dari IC suatu perusahaan.
Reputasi perusahaan mungkin merupakan hasil sampingan (atau suatu
akibat) dari penggunaan IC secara bijak dalam perusahaan, tapi itu bukan
merupakan bagian dari IC (Ulum, 2009).
Definisi modal intelektual lainnya dikemukakan oleh Williams (2001)
dalam Purnomosidhi (2006) adalah informasi dan pengetahuan yang
diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai. Intinya definisi ini
menekankan pada kemampuan modal intelektual dalam menciptakan nilai.
Intellectual capital umumnya diidentifikasikan sebagai perbedaan antara
nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset
perusahaan tersebut (Ulum, 2009). Lebih lanjut, intellectual capital
diidentifikasikan sebagai nilai yang tersembunyi (hidden value) dari bisnis.
Terminologi “tersembunyi” disini digunakan untuk dua hal yang
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berhubungan. Pertama, IC khususnya aset intelektual atau aset pengetahuan,
adalah tidak terlihat secara umum seperti layaknya aset tradisional, dan
kedua, aset semacam itu tidak terlihat pula pada laporan keuangan
(Edvinsson dan Malone, 1997 dalam Ulum, 2009).

2.1.2.2.Komponen Intellectual Capital
Definisi-definisi

beragam

mengenai

intellectual

capital

yang

dikemukakan di atas telah mengarahkan beberapa peneliti untuk
mengembangkan komponen spesifik atas intellectual capital. Hal ini
mengubah baik bentuk maupun cakupannya.
Beberapa peneliti, seperti Stewart (1997) dan Bontis et al. (2000),
menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen utama yaitu :
1. Human Capital (HC)
Menurut Bontis et al. (2000), secara sederhana human capital
merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi yang
direpresentasikan oleh karyawannya. Human capital menunjukkan
segala sesuatu
organisasi,

yang berhubungan dengan manusia terhadap

seperti

karyawan

dengan

pengetahuan,

keahlian,

pengalaman dan sikap yang mereka miliki. Pada human capital inilah
terdapat sumber innovation dan improvement. Pengetahuan dan
kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dapat diubah menjadi
tindakan yang berhubungan dengan strategi bisnis perusahaan yang
menghasilkan nilai bagi perusahaan seperti nilai tambah, klien bar,
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image yang lebih baik, organisasi yang sukses dan efisien, produk
yang inovatif dan bermanfaat (Rahayu, 2012). Bila human capital
dapat ditingkatkan kinerjanya dan dapat menciptakan inovasi-inovasi
baru, hal ini dapat menciptakan nilai tambah dan keunggulan
kompetitif

bagi

perusahaan.

Dengan

terciptanya

keunggulan

kompetitif, perusahaan akan mampu bertahan dan bersaing dengan
kompetitornya di dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan mampu
mencapai tujuannya. Karyawan secara langsung merupakan sumber
daya yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

2. Structural Capital (SC)
Lebih lanjut Bontis et al. (2000) menyebutkan bahwa
structural capital meliputi seluruh nonhuman storehouse of
knowledge dalam organisasi. Berbeda dengan human capital yang
merupakan modal perusahaan yang berasal dari kemampuan manusia,
structural capital merupakan modal perusahaan dalam bentuk
database, organizational charts, proses manual, strategi perusahaan,
rutinitas, dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar
daripada nilai materialnya (Bontis et al, 2000). Menurut Bontis (1998)
dalam Bontis et al. (2000), jika suatu organisasi memiliki sistem dan
prosedur yang buruk, maka keseluruhan intellectual capital tidak
dapat mencapai potensi maksimalnya. Organisasi dengan structural
capital

yang kuat

akan memiliki

budaya
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memungkinkan individu untuk mencoba hal-hal baru, belajar, dan
mengalami kegagalan. Modal struktural adalah link penting untuk
mengukur intellectual capital pada tingkat analisis organisasi.

3. Customer Capital (CC)
Tema utama dari customer capital adalah pengetahuan yang
melekat dalam marketing channels dan customer relationship dimana
suatu organisasi mengembangkannya melalui jalannya bisnis (Bontis
et al, 2000). Menurut Demediuk (2002) dalam Purnomosidhi (2006),
customer capital merupakan kemampuan yang diperoleh dari
hubungan dengan pihak ekstern dengan cara-cara yang khas, seperti
koneksi, kesepemahaman, loyalitas, dan aktivitas bisnis. Pihak ekstern
ini bukan hanya pelanggan, tetapi juga para pemasok, stakeholder
eksternal lainnya, hubungan dengan perusahaan kompetitor, dan juga
jalur transaksi dengan pihak asosiasi atau pemerintah.

Tabel 2.1.
Perbandingan Konsep Intellectual Capital
Menurut Beberapa Peneliti
Stewart

Bontis

OECD

Human Capital
Employees are an
organization’s
most important
asset

Human Capital
The
individual
level knowledge
that
each
employee
possesses

Human Capital
Human resources,
baik
dalam
perusahaan (yaitu
sumber
daya
tenaga
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Human Capital
Know-how,
education,
vocational
qualification,
work-related
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Stewart

Bontis

OECD

IFAC

kerja/karyawan)
maupun di luar
perusahaan,
seperti customers
dan suppliers.

Structural
Capital
Knowledge
embedded
information
technology

Structural Capital
Non-human assets
or organizational
in capabilities used
to meet market
requirements

Structural
Capital
All patents, plans
and trademarks

Intellectual
Property
Unlike, IC, IP is a
protected
asset
and has a legal
definition

Customer
Capital
Market
information used
to capture and
retain customers

Relational Capital
Customer capital
is only one feature
of the knowledge
embedded
in
organizational
relationships

knowledge, workrelated
competencies,
entrepreneurial
spirit,
innovativeness,
proactive
and
reactive abilities,
changeability, and
psychometric
valuation
Organizational
Organizational
(“Structural”)
Capital
Capital
Intellectual
Sistem software, Property :
distribution
Patents,
networks,
dan copyrights, design
supply chains
rights,
trade
secret, trademarks,
and service marks
Infrastructure
Assets :
Management
philosophy,
corporate culture,
management
processes,
information
systems,
networking
systems,
and
financial relations
Relational Capital
Brands, customers,
customer loyalty,
backlog
orders,
company names,
distribution
channels, business
collaborations,
licensing
agreements,
favorable
contracts,
and
franchising
agreements

Sumber : Bontis et al. (2000) dan IFAC (1998) dalam Ulum (2009)
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Tabel 2.1. diatas menunjukkan perbandingan elemen modal intelektual
yang didasarkan pada studi oleh Thomas Stewart (1997), Nick Bontis
(1998), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD,
1999), dan International Federation of Accounting Committee (IFAC,
1998). Walaupun definisi dan konseptualisasinya tidak sepenuhnya identik
sama, tetapi terlihat konvergensi elemen-elemen apa saja yang tercakup
dalam modal intelektual. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keempat
peneliti menekankan pentingnya human capital. Namun, kebanyakan IC
dibedakan dalam tiga kategori pengetahuan, 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 dalam Ulum, 2009). Secara umum, diasumsikan bahwa
peningkatan dan digunakannya pengetahuan dengan lebih baik akan
menyebabkan pengaruh yang bermanfaat bagi kinerja perusahaan.

2.1.3.Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)
Metode Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) dikembangkan oleh
Pulic pada tahun 1998 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang value
creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud
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(intangible asset) yang dimiliki perusahaan. VAICTM merupakan instrumen untuk
mengukur kinerja intellectual capital perusahaan. VAICTM adalah prosedur analitis
yang dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan relevan lainnya untuk secara efektif memantau dan mengevaluasi
efisiensi value added oleh total sumber daya perusahaan dan masing-masing
komponen sumber daya utama (Firer dan Williams, 2003).
Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan
VAICTM, antara lain :
a. Value Added (VA)
Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan value
added (VA). Value added adalah indikator paling objektif untuk menilai
keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan
nilai (value creation). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input (Pulic,
1998).
Output (OUT) merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan
jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang
digunakan dalam memperoleh revenue. Hal penting dalam model ini adalah
bahwa beban karyawan (labor expenses) tidak termasuk dalam IN. Karena peran
aktifnya

dalam

proses

value

creation,

intellectual

potential

(yang

direpresentasikan dengan labor expenses) tidak dihitung sebagai biaya (cost) dan
tidak masuk dalam komponen IN. Karena itu, aspek kunci dalam model Pulic
adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value
creating entity) (Ulum, 2009).
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Dimana :
OUT

= Output : total penjualan dan pendapatan lain.

IN

= Input : beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban

karyawan).

Value added (VA) juga dapat dihitung dari akun-akun perusahaan sebagai
berikut (Ulum, 2009) :

Dimana :
OP = operating profit (laba operasi)
EC = employee costs (beban karyawan)
D = depreciation (depresiasi)
A = amortization (amortisasi)

b. Value Added Capital Employed (VACA)
Hubungan Value Added (VA) yang pertama dengan employed physical
capital (CA), disebut sebagai Value Added Capital Employed (VACA). VACA
adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital.
Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CA terhadap
value added organisasi. Pulic (1998) mengasumsikan bahwa jika satu unit dari
capital employed (CA) menghasilkan return yang lebih besar daripada
perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam
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memanfaatkan CA-nya. Menurut Pulic (1998), rumus VACA adalah sebagai
berikut :

Dimana :
VACA

= Value Added Capital Employed: rasio dari VA terhadap CA.

VA

= Value Added

CE

= Capital Employed : dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih).

c. Value Added Human Capital (VAHU)
Hubungan kedua adalah Value Added (VA) dengan Human Capital (HC).
Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak value added
dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Pulic (1998)
berhipotesa bahwa sejak pasar menentukan gaji sebagai akibat dari kinerja, maka
sudah sewajarnya bahwa keberhasilan HC mengindikasikan kemampuan dari HC
untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan (Prasetya, 2011). Rasio ini
menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan
dalam HC terhadap value added organisasi (Ulum, 2009).

Dimana :
VAHU

= Value Added Human Capital : rasio dari VA terhadap HC.

VA = Value Added
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HC = Human Capital : beban karyawan.

d. Structural Capital Value Added (STVA)
Hubungan ketiga menunjukkan kontribusi structural capital (SC) dalam
penciptaan nilai yang disebut dengan Structural Capital Value Added (STVA).
STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari
VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai
(Ulum, 2009).

Dimana :
STVA

= Structural Capital Value Added : rasio dari SC terhadap VA.

SC

= Structural Capital : VA – HC

VA

= Value Added

e. Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)
VAICTM mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga
dianggap sebagai BPI (Business Performance Indicator). VAICTM merupakan
penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu : VACA, VAHU, dan STVA
(Ulum, 2009).
T

Keunggulan metode VAICTM adalah karena data yang dibutuhkan relatif
mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang
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dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka
keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan
perusahaan (Ulum, 2009). Alternatif pengukuran IC lainnya terbatas hanya
menghasilkan indikator keuangan dan non-keuangan yang unik yang hanya untuk
melengkapi profil suatu perusahaan secara individu. Indikator-indikator tersebut,
khususnya indikator non-keuangan, tidak tersedia atau tidak tercatat oleh
perusahaan yang lain (Tan et al, 2007).
Keunggulan lain menggunakan Value Added Intellectual Coefficient
(VAICTM) untuk menghitung intellectual capital adalah karena (Firer dan
Williams, 2003) :
a.

VAICTM menyediakan dasar ukuran yang standar dan konsisten, angkaangka keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan
perusahaan sehingga lebih memungkinkan pelaksanaan yang efektif dari
suatu analisis komparatif internasional menggunakan ukuran sampel yang
besar di berbagai sektor industri.

b.

Semua data yang digunakan dalam perhitungan VAICTM didasarkan pada
informasi yang telah diaudit; oleh karena itu, perhitungan dapat dianggap
objektif dan dapat diverifikasi.

c.

VAICTM adalah teknik sederhana yang meningkatkan pemahaman kognitif
dan memungkinkan kemudahan perhitungan oleh berbagai pemangku
kepentingan internal dan eksternal.
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2.1.4.Kinerja Keuangan Perusahaan
Kinerja (performance) menjadi satu hal penting bagi manajemen karena
kinerja merupakan

proses

yang berkesinambungan

dari

mengidentifikasi,

mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, dan menyelaraskan
kinerja dengan tujuan strategis organisasi (Aguinis, 2012). Sedangkan menurut
Iswati (2006), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi untuk memperoleh
dan menggunakan sumber daya dalam berbagai cara untuk mengembangkan
keunggulan kompetitif. Kinerja perusahaan merupakan suatu tampilan keadaan
perusahaan selama periode tertentu.
Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui kinerja yang dicapai.
Ukuran kinerja yang umum digunakan yaitu ukuran kinerja keuangan. Kinerja
perusahaan ditunjukkan oleh laporan keuangannya. Kinerja perusahaan dapat diukur
dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu
gambaran tentang posisi keuangan perusahaan (Purnomo, 1998 dalam Saryanti,
2010).
Berbagai rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan
perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan adalah rasio
profitabilitas (Return On Assets), rasio produktivitas (Asset Turn Over), dan rasio
penilaian pasar (Price to Book Value).
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A. Rasio Profitabilitas
Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah
memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya
(Kasmir, 2013). Menurut Iswati (2006), informasi laba pada umumnya
merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban
manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan
penaksiran kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa yang akan
datang. Dalam laporan keuangan, laba juga merupakan parameter yang
digunakan untuk mengukur kinerja manajemen sehingga perhatian investor
seringkali hanya terpusat pada informasi atas laba tanpa memperhatikan prosedur
yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Iswati, 2006).
Dalam mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio
profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas (Kasmir, 2013).
Rasio profitabilitas digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sangat
fundamental, apakah perusahaan telah menghasilkan return yang memadai
dengan investasi (Keown et al, 2011). Kasmir (2013) berpendapat bahwa rasio
profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas
manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari
penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah hasil pengukuran dari
penggunaan rasio ini dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini,
apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak.
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Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On
Assets (ROA). Rasio ini menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan dari rata-rata
total aset yang dimiliki perusahaan (Kieso et al, 2011). Semakin besar rasio ini,
mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Menurut Kieso et al.
(2011), rumus untuk menentukan Return On Assets (ROA) adalah sebagai
berikut :

B. Rasio Produktivitas
Rasio produktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat
efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, sediaan, penagihan
piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan
terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola aset
yang dimilikinya (Kasmir, 2013).
Rasio produktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asset Turn
Over (ATO). ATO adalah rasio dari total pendapatan terhadap nilai buku dari
total aset (Firer dan Williams, 2003). Menurut Kasmir (2013), ATO merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki
oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap
rupiah aktiva. Menurut Keown et al. (2011), rumus ATO adalah sebagai berikut :
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C. Rasio Penilaian Pasar (Market Valuation Ratio)
Rasio penilaian (valuation ratio), yaitu rasio yang memberikan ukuran
kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya
investasi. Salah satu rasio yang termasuk rasio penilaian adalah Price to Book
Value (PBV).
Kinerja pasar pada penelitian ini diukur dengan rasio Price to Book Value
(PBV). Menurut Keown et al. (2011), rasio ini secara sederhana dirumuskan
dengan membandingkan market value per saham perusahaan dengan book value
per saham. Sedangkan menurut Yuniasih dkk. (2010), rasio ini mengukur nilai
yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai
perusahaan yang terus bertumbuh. Price to Book Value (PBV) dipilih sebagai
ukuran kinerja karena menggambarkan besarnya premi yang diberikan pasar atas
modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Selain itu, rasio PBV merupakan alat
yang lebih baik dibandingkan dengan rasio P/E dalam mengevaluasi nilai relatif
saham karena laba lebih banyak dipengaruhi oleh prosedur akuntansi
dibandingkan dengan nilai buku. Menurut Keown et al. (2011), rumus untuk
PBV adalah sebagai berikut :

2.1.5.Variabel Pengendali (Control Variable)
Penelitian ini menggunakan variabel kontrol seperti yang dilakukan dalam
penelitian Firer dan Williams (2003), Ghosh dan Mondal (2009), dan Latif et al.
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(2012). Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan dalam model untuk
memasukkan karakteristik masing-masing perusahaan ke dalam persamaan.
Digunakan variabel kontrol agar pengaruh antara modal intelektual pada kinerja
keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.
Variabel-variabel kontrol yang digunakan antara lain :


Leverage (LEV)
Debt to total assets ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk
mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata
lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar
utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2013).
Variabel ini digunakan untuk mengendalikan dampak pembayaran hutang
terhadap kinerja perusahaan dan penciptaan kekayaan (Ghosh dan Mondal,
2009). Leverage ditempatkan sebagai variabel kontrol karena pada umumnya
perusahaan berusaha meningkatkan pendanaan melalui pinjaman. Rumus debt
to total assets ratio menurut Kieso et al. (2011) adalah sebagai berikut :

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan menunjang jalannya aktivitas
perusahaan, perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Terdapat
beberapa cara untuk memperoleh dana, yaitu dengan modal sendiri dan modal
pinjaman. Dengan adanya tambahan modal berupa utang untuk melangsungkan
operasional perusahaan, dapat meningkatkan kinerja perusahaan, namum jika
utang semakin banyak dapat mendekatkan perusahaan kepada kebangkrutan.
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Hasil penelitian Latif et al. (2012) menunjukkan bahwa leverage
berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan negatif signifikan
terhadap PBV. Sedangkan dalam penelitian Ghosh dan Mondal (2009) hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan
terhadap ROA, sedangkan positif signifikan terhadap ATO.



Ukuran Perusahaan (LTA)
Ukuran perusahaan (size of the firm) didefinisikan sebagai ukuran
perusahaan yang dihitung berdasarkan natural log atas total aset. Digunakan
logaritma aset sebab perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki jumlah
aset yang bervariasi karena perbedaan ukuran perusahaan. Variabel ini
digunakan untuk mengendalikan dampak ukuran perusahaan terhadap kinerja
perusahaan. Berdasarkan penelitian Firer dan Williams (2003) dan Ghosh dan
Mondal (2009), rumus untuk menentukan ukuran perusahaan adalah sebagai
berikut :

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam
pencapaian kinerja perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan diukur dari
jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Firer dan Williams, 2003).
Aset yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat dengan baik dikelola oleh
manajer perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajer
untuk mencapai tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki. Tingkat
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pengembalian atas aset perusahaan yang dikelola merupakan kinerja
perusahaan.
Hasil yang diperoleh beberapa peneliti berbeda-beda. Dalam penelitian
Firer dan Williams (2003) ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan
terhadap ROA tetapi tidak terhadap ATO dan PBV. Penelitian Latif et al.
(2012) menunjukkan hasil bahwa size berpengaruh positif signifikan terhadap
ATO dan PBV.

2.1.6.Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan VAICTM sebagai salah satu
alat ukur untuk melihat hubungan intellectual capital dengan kinerja perusahaan.
Peneliti-peneliti tersebut antara lain Firer dan Williams (2003), Chen et al. (2005),
Pramelasari (2010), Wahdikorin (2010), Saryanti (2010), Yuniasih dkk. (2010),
Yudhanti dan Shanti (2011), Latif et al. (2012), Rahmawati (2012), dan Rahayu
(2012). Telah banyak penelitian secara internasional membuktikan bahwa
intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan, tetapi belum
ada penelitian serupa seperti penelitian yang dilakukan oleh Latif et al. (2012) di
Indonesia.
Penelitian Firer dan Williams dilakukan pada tahun 2003 di Afrika Selatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi Value Added
Intellectual CoefficientTM (VAICTM) dengan komponen utama dari basis sumber
daya perusahaan, yaitu physical capital, human capital, dan structural capital
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terhadap tiga dimensi tradisional kinerja perusahaan yang meliputi profitabilitas
melalui Return On Assets (ROA), produktivitas (Assets Turn Over - ATO), dan
penilaian pasar dengan menggunakan Market to Book Value Ratio (MB). Selain itu,
Firer dan Williams juga menggunakan variabel kontrol seperti size of the firm
(LCAP), leverage (Lev), Return On Equity (ROE), dan industry type (BANK,
ELEC, IT, dan SER). Data diambil dari sampel 75 perusahaan dagang publik di
Afrika Selatan dari sektor bisnis yang sangat bergantung pada modal intelektual
selama tahun 2001. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara
VAICTM terhadap ROA, ATO, dan MB perusahaan di Afrika Selatan terbatas dan
mixed. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa SCE berpengaruh
positif signifikan terhadap ROA sedangkan LCAP berpengaruh signifikan negatif
terhadap ROA; HCE secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap ATO;
dan CEE berpengaruh positif signifikan terhadap MB, sedangkan HCE dan BANK
masing-masing berpengaruh signifikan negatif terhadap MB. Secara keseluruhan,
physical capital merupakan faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan di Afrika Selatan.
Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2005) di Taiwan.
Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki secara empiris hubungan antara value
creation efficiency dan nilai pasar serta kinerja keuangan perusahaan. Data yang
digunakan adalah data seluruh perusahaan yang listed di Taiwan Stock Exchange
(TSE) selama 1992-2002. Hasil dari penelitian ini adalah intellectual capital
perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan
perusahaan. Diketahui juga bahwa R&D mungkin dapat menangkap informasi
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tambahan pada structural capital dan memiliki pengaruh positif terhadap
profitabilitas dan nilai perusahaan.
Penelitian berikutnya dilakukan di Indonesia oleh Pramelasari (2010) dengan
tujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap nilai pasar dan kinerja
keuangan perusahaan. Data yang digunakan adalah data dari 44 perusahaan yang
ada di BEI pada tahun 2004-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
VAICTM tidak berpengaruh terhadap MB, ROA, ROE, EP, dan GR. VACA
berpengaruh signifikan negatif terhadap MB dan berpengaruh signifikan positif
terhadap ROA, ROE, dan EP, sedangkan VAHU berpengaruh signifikan positif
terhadap MB dan berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA dan ROE. VAHU
tidak berpengaruh terhadap EP. STVA berpengaruh signifikan negatif terhadap
ROA dan tidak berpengaruh terhadap MB, ROE, dan EP.
Selanjutnya adalah penelitian Wahdikorin yang dilakukan pada tahun 2010 di
Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh
modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan – Return On Assets (ROA)
dan Cost To Assets (CTA) serta untuk menguji secara empiris pengaruh jenis bank
(GROUP) terhadap ROA dan CTA. Data yang digunakan adalah data perusahaan
perbankan di BEI tahun 2007–2009 sebanyak 26 sampel, yang terdiri dari 16 bank
komersial atau bank umum dan 10 bank asing yang listed di BEI. Hasil penelitian
ini adalah sebagai berikut : (1) secara agregat, modal intelektual (VAIC TM)
berpengaruh signifikan negatif terhadap CTA dan tidak berpengaruh terhadap ROA;
(2) HCE berpengaruh signifikan negatif terhadap CTA dan tidak berpengaruh
terhadap ROA; (3) SCE tidak berpengaruh terhadap ROA dan CTA; (4) CEE
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berpengaruh signifikan positif terhadap ROA dan tidak berpengaruh pada CTA; dan
(5) Jenis bank (GROUP) tidak berpengaruh terhadap ROA dan CTA.
Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Saryanti (2010) di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh intellectual capital (HCE,
SCE, dan CEE) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan
menggunakan variabel ROA. Hasil dari penelitian ini adalah HCE dan SCE
berpengaruh negatif dan tidak signifikan kecuali CEE berpengaruh positif signifikan
terhadap ROA. Sedangkan secara simultan, HCE, SCE, dan CEE berpengaruh
signifikan terhadap ROA.
Penelitian ini dilakukan di Indonesia oleh Yuniasih dkk. pada tahun 2010.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal intelektual pada
kinerja pasar perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 41 perusahaan sektor
keuangan di BEI selama tahun 2004-2008, meliputi 17 perusahaan perbankan, 8
asuransi, 7 lembaga pembiayaan, 6 perusahaan efek, dan 3 perusahaan kategori
lainnya. Variabel independen yang digunakan adalah VAIC TM, sedangkan variabel
dependennya adalah Price to Book Value (PBV) serta variabel kontrol, struktur
kepemilikan. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa modal intelektual tidak
berpengaruh pada kinerja pasar, sedangkan variabel kontrol struktur kepemilikan
berpengaruh positif pada kinerja pasar.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yudhanti dan Shanti (2011) di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara ukuran IC dan
ukuran fundamental kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan adalah
jenis perusahaan yang secara intensif menggunakan modal intelektual yaitu industri
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jasa. Modal intelektual pada perusahaan jenis industri jasa menunjukkan bahwa
adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Penelitian terbaru mengenai intellectual capital dilakukan oleh Latif et al.
(2012) di Pakistan. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi hubungan antara
Intellectual Capital Efficiency (ICE), Human Capital Efficiency (HCE), Structural
Capital Efficiency (SCE), dan Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap kinerja
perusahaan: profitabilitas, produktivitas, dan penilaian pasar bank konvensional dan
bank syariah di Pakistan. Variabel dependen yang digunakan adalah Return On
Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Return On
Investment (ROI), Assets Turn Over (ATO), Market to Book Value (MB), dan
Tobin’s Q. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu frequency of
board meetings, leverage, firm size, dan management remuneration. Data yang
digunakan laporan tahunan dari 2006-2010. Pada bank syariah, ICE berpengaruh
positif signifikan terhadap ROE, ROI, dan MB, negatif signifikan terhadap EPS,
tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ATO, dan Tobin’s Q; HCE
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE, ROA, ROI, EPS, dan MB,
tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ATO dan Tobin’s Q; CEE dan SCE
hanya berpengaruh signifikan dan positif pada MB, selebihnya tidak ada yang
signifikan.
Sedangkan pada bank kovensional, ICE memiliki pengaruh positif signifikan
pada EPS dan MB, tetapi tidak berpengaruh signifikan pada variabel lainnya; HCE
berpengaruh positif signifikan pada ROA, EPS, ATO, dan MB sedangkan pada
variabel lain tidak memiliki pengaruh signifikan; SCE berpengaruh positif
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signifikan pada ROE, ROI, EPS, MB, negatif signifikan pada ROA, dan tidak
signifikan terhadap ATO dan Tobin’s Q; CEE berpengaruh positif signifikan pada
ROA dan MB, negatif signifikan pada EPS, tetapi tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel lainnya. HCE merupakan prediktor utama dari kinerja perusahaan
bank-bank Islam, sementara CEE adalah prediktor utama dari bank konvensional.
Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu Tentang
Hubungan Intellectual Capital dan Kinerja Perusahaan
Judul

Peneliti
(Tahun)

Variabel
Variabel
Independen Dependen

Variabel
Kontrol

Alat
Analisis

Intellectual
Firer
dan CEE, HCE, ROA,
Size of the
Capital and Williams
dan SCE
ATO, dan firm,
Traditional
(2003)
MB
Leverage,
Measures of
ROE, dan
Corporate
Industry
Performance
type

Analisis
korelasi
dan
analisis
regresi
berganda

An Empirical Chen et al. VAICTM,
MB, ROE, Tidak ada
Investigation
(2005)
VACA,
ROA, GR,
of
The
VAHU,
dan EP
Relationship
STVA, RD,
Between
dan AD
Intellectual
Capital and
Firms’ Market

Analisis
regresi
berganda
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Hasil Penelitian
SCE berpengaruh
positif signifikan
terhadap
ROA,
sedangkan CEE
dan HCE tidak
berpengaruh
terhadap
ROA;
HCE berpengaruh
signifikan negatif
terhadap ATO dan
MB,
CEE
berpengaruh
positif signifikan
terhadap MB dan
tidak berpengaruh
terhadap
ATO,
sedangkan
SCE
tidak berpengaruh
terhadap ATO dan
MB.
VAICTM memiliki
pengaruh positif
signifikan
terhadap MB,
ROE, ROA, GR,
dan EP. VACA,
VAHU, dan
STVA bepengaruh
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Judul

Peneliti
(Tahun)

Variabel
Variabel
Independen Dependen

Variabel
Kontrol

Alat
Analisis

Value
and
Financial
Performance

Pengaruh
Intellectual
Capital
Terhadap
Nilai Pasar
dan Kinerja
Keuangan
Perusahaan

Pramelasari
(2010)

VAICTM,
VACA,
VAHU,
STVA

Pengaruh
Modal

Wahdikorin
(2010)

HCE,
SCE,

PBV,
ROA,
ROE, EP,
GR

CEE, ROA
CTA

Tidak ada

dan Tidak ada
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Regresi
berganda

Analisis
regresi

Hasil Penelitian
signifikan positif
terhadap MB.
VACA dan
VAHU memiliki
pengaruh positif
signifikan
terhadap ROE,
ROA, GR, dan
EP, sedangkan
STVA hanya
berpengaruh
positif signifikan
pada ROE.
VAICTM tidak
berpengaruh
terhadap ROA,
ROE, EP dan GR.
VACA
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap MB dan
berpengaruh
signifikan positif
terhadap ROA,
ROE,
dan EP.
Sedangkan VAHU
berpengaruh
signifikan positif
terhadap MB, dan
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap ROA,
dan ROE. VAHU
tidak
berpengaruh
terhadap EP.
STVA
berpengaruh
signifikan
negatif terhadap
ROA dan tidak
berpengaruh
terhadap MB,
ROE, dan EP.
CEE berpengaruh
positif signifikan
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Judul

Peneliti
(Tahun)

Variabel
Kontrol

VAICTM, dan
GROUP

Intelektual
Terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Perbankan
Yang
Terdaftar di
Bursa
Efek
Indonesia
(BEI) Tahun
2007-2009

Pengaruh
Intellectual
Capital
Terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Perbankan
Yang
Terdaftar di
Bursa
Efek
Indonesia
Tahun 20072009
Pengaruh
Modal
Intelektual
Pada Kinerja
Pasar
Perusahaan
(Studi Empiris
pada
Perusahaan
Keuangan
yang Terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia)
Intellectual
Capital
dan
Ukuran
Fundamental
kinerja
Keuangan

Variabel
Variabel
Independen Dependen

Alat
Analisis
berganda

Hasil Penelitian
terhadap
ROA;
HCE,
SCE,
VAICTM,
dan
GROUP
tidak
berpengaruh
terhadap
ROA;
HCE dan VAICTM
berpengaruh
negatif signifikan
terhadap
CTA;
SCE, CEE, dan
GROUP
tidak
berpengaruh
terhadap CTA.
CEE berpengaruh
positif signifikan
terhadap
ROA;
HCE dan SCE
berpengaruh
negatif dan tidak
signifikan
terhadap ROA.

Saryanti
(2010)

HCE, SCE, ROA
dan CEE

Tidak ada

Analisis
regresi
berganda

Yuniasih
dkk. (2010)

VAICTM

Ownership
Structure

Analisis
regresi
berganda

VAICTM
tidak
berpengaruh
terhadap PBV.

dan Size dan Analisis
jenis
Regresi
industri
Berganda

Market to Book
Value
memiliki
pengaruh positif
signifikan
pada
EBIT dan ATO.

PBV

Yudhanti dan Market
to EBIT
Shanti (2011) Book Value
ATO
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Judul

Peneliti
(Tahun)

Variabel
Variabel
Independen Dependen

Perusahaan
Intellectual
Latif et al. HCE,
Capital
(2012)
SCE,
Efficiency and
ICE
Corporate
Performance
In Developing
Countries: A
Comparison
Between
Islamic
and
Conventional
Banks
of
Pakistan

CEE, Profitabilit
dan as (ROA,
ROE, ROI,
dan EPS);
Produktivit
as (ATO);
Market
valuation
(PBV dan
Tobin’s Q)

Variabel
Kontrol
Frequency
of
board
meetings,
leverage,
firm size,
dan
management
remuneration
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Alat
Analisis
Analisis
regresi
berganda
dan
korelasi

Hasil Penelitian

Pada
bank
syariah:
ICE
berpengaruh
positif signifikan
terhadap
ROE,
ROI, dan MB,
negatif signifikan
terhadap
EPS,
tetapi
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
ROA,
ATO, dan Tobin’s
Q; HCE memiliki
pengaruh positif
signifikan
terhadap
ROE,
ROA, ROI, EPS,
dan MB, tetapi
tidak berpengaruh
signifikan
terhadap ATO dan
Tobin’s Q; CEE
dan SCE hanya
berpengaruh
signifikan
dan
positif pada MB,
selebihnya tidak
ada
yang
signifikan.
Pada
bank
konvensional :
ICE
memiliki
pengaruh positif
signifikan
pada
EPS dan MB,
tetapi
tidak
berpengaruh
signifikan
pada
variabel lainnya;
HCE berpengaruh
positif signifikan
pada ROA, EPS,
ATO, dan MB
sedangkan
pada
variabel lain tidak
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Judul

Pengaruh
Modal
Intelektual
Dan
Pengungkapan
Modal
Intelektual
Terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Perbankan
Yang
Terdaftar Di
Bursa
Efek
Indonesia
Periode 20082010
Analisis
Pengaruh
Intellectual
Capital
Terhadap
Kinerja
Perusahaan Di
Indonesia

Peneliti
(Tahun)

Variabel
Variabel
Independen Dependen

Variabel
Kontrol

Alat
Analisis

Rahmawati
(2012)

VAICTM dan ROA,
Tidak ada
ICD
ROE, dan
NIM

Analisis
regresi

Rahayu
(2012)

VAICTM dan ROA,
Tidak ada
ROGIC
ROE, GR,
dan MB

Analisis
Regresi
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Hasil Penelitian
memiliki pengaruh
signifikan; SCE
berpengaruh
positif signifikan
pada ROE, ROI,
EPS, MB, negatif
signifikan
pada
ROA, dan tidak
signifikan
terhadap ATO dan
Tobin’s Q; CEE
berpengaruh
positif signifikan
pada ROA dan
MB,
negatif
signifikan
pada
EPS, tetapi tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap variabel
lainnya.
VAICTM dan ICD
berpengaruh
positif signifikan
terhadap ROA dan
ROE, tetapi tidak
terhadap NIM.

VAICTM
dan
ROGIC
berpengaruh
positif signifikan
terhadap kinerja
masa kini dan
masa
depan
perusahaan yang
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Judul

Peneliti
(Tahun)

Variabel
Variabel
Independen Dependen

Variabel
Kontrol

(Studi Empiris
Pada
Perusahaan
Jasa
Yang
Listing
Di
BEI)

Alat
Analisis

Hasil Penelitian
diukur
dengan
ROA, ROE, GR,
dan MB.

Sumber: Data sekunder diolah, 2013
2.2. Rerangka Pemikiran
Mengacu kepada teori resource-based view (RBV) yang menyatakan bahwa
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan perusahaan yang unik,
dan terus mempertahankan serta memperkuat sumber daya tersebut akan memberikan
keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki
perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan
lain tidak dapat menduplikasi strategi tertentu, maka perusahaan yang menjalankan
strategi tertentu ini memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (David, 2013).
Modal intelektual dikatakan sebagai aset tidak berwujud yang mempunyai pengaruh
pada kinerja dan semua keberhasilan dalam bisnis (Wahdikorin, 2010). Penelitian
mengenai pengaruh antara intellectual capital dengan kinerja perusahaan pernah
dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah Rehman et al. (2012). Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan.
Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya dan untuk pengembangan hipotesis,
maka untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen
serta adanya variabel kontrol dalam penelitian ini, dikemukakan suatu rerangka
pemikiran teoritis mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan
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perusahaan pada perusahaan sektor jasa khususnya subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service di Indonesia.
Rerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan rumusan hipotesis penelitian
ditunjukkan dalam Gambar 2.1. sebagai berikut :

Variabel Independen

Variabel Dependen

VACA

Ha1

ROA

VAHU

Ha2

ATO

STVA

Ha3

-

PBV

Leverage
Size

Variabel Kontrol
Gambar 2.1.
Rerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis
Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, telaah kajian teori
penelitian terdahulu dari kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
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2.3.1.Pengaruh VACA, VAHU, dan STVA Secara Parsial Terhadap Return On Assets
(ROA) Perusahaan
Penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dapat memperkecil biaya
sehingga akan meningkatkan laba perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dapat diukur dengan Return On Assets (ROA). Bila
perusahaan dapat mengelola dan mengembangkan intellectual capital yang dimiliki
dengan baik, maka akan terjadi peningkatan terhadap ROA yang mengindikasikan
kinerja keuangan yang semakin membaik.
Chen et al. (2005), Pramelasari (2010), Latif et al. (2012), Rahmawati (2012),
dan Rahayu (2012) dan telah membuktikan bahwa intellectual capital yang
direpresentasikan dengan VACA, VAHU, dan STVA mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap ROA. Sedangkan hasil penelitian Firer dan Williams (2003),
Saryanti (2010), dan Wahdikorin (2010) menunjukkan hasil bahwa VAHU dan
STVA berpengaruh negatif tidak signifikan dan signifikan terhadap ROA. Maka
hipotesis 1 sebagai berikut :

Ho1 : VACA, VAHU, dan STVA secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap Return On Assets (ROA) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode 20082012
Ha1 : VACA, VAHU, dan STVA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
Return On Assets (ROA) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
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2.3.2.Pengaruh VACA, VAHU, dan STVA Secara Parsial Terhadap Asset Turn Over
(ATO) Perusahaan
Intellectual

capital

diyakini

berperan

penting

dalam

peningkatan

produktivitas. Bila perusahaan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki
secara optimal maka akan tercipta keunggulan kompetitif dari produk yang mereka
hasilkan. Produk yang unggul ini akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang semakin baik.
Firer dan Williams (2003) telah membuktikan bahwa intellectual capital
yang direpresentasikan dengan VACA, VAHU, dan STVA mempunyai pengaruh
positif signifkan terhadap ATO. Sedangkan Latif et al. (2012) memperoleh hasil
bahwa VACA, VAHU, dan STVA tidak berpengaruh signifikan terhadap ATO.
Dengan begitu, hipotesis 2 adalah sebagai berikut :

Ho2 : VACA, VAHU, dan STVA secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap Asset Turn Over (ATO) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode 20082012
Ha2 : VACA, VAHU, dan STVA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
Asset Turn Over (ATO) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
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2.3.3.Pengaruh VACA, VAHU, dan STVA Secara Parsial Terhadap Price to Book
Value (PBV) Perusahaan
Intellectual capial diyakini berperan penting dalam peningkatan kinerja
keuangan dan kinerja pasar perusahaan. Diyakini terjadinya selisih yang cukup
besar antara nilai buku dengan nilai pasar akibat adanya intellectual capital. Firer
dan Williams (2003), Chen et al. (2005), Latif et al. (2012) dan Rahayu (2012) telah
membuktikan bahwa VACA, VAHU, dan STVA secara parsial memiliki pengaruh
signifikan terhadap PBV, sedangkan penelitian Yuniasih dkk. (2010) dan
Pramelasari (2010) menunjukkan bahwa IC tidak berpengaruh signifikan pada PBV.
Maka hipotesis 3 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ho3 : VACA, VAHU, dan STVA secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap Price to Book Value (PBV) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel
dan tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012
Ha3 : VACA, VAHU, dan STVA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
Price to Book Value (PBV) perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian dan Jenis Penelitian
Objek penelitian yang digunakan adalah kinerja keuangan perusahaan sektor jasa
khususnya subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media
serta computer dan service yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 20082012. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di
Indonesia yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.
Jenis penelitian ini adalah hypothesis testing. Hypothesis testing digunakan untuk
menjelaskan hubungan tertentu, dan digunakan untuk menjelaskan varians variabel
terkait atau untuk memprediksi hasil-hasil organisasional (Sekaran, 2010).

3.2. Metode Pengumpulan Data
3.2.1.Data Yang Dihimpun
Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang
diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari
sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau luar organisasi, semua yang
dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2010). Dengan kata lain, data sekunder adalah
data yang kita peroleh dari sumber kedua dan biasanya data ini sudah siap pakai
(Widarjono, 2009). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan
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keuangan tahunan dan Factbook perusahaan sektor jasa di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2008 sampai dengan 2012. Intellectual capital (IC), tingkat Return
On Assets, Asset Turn Over, Size of the firm, dan leverage ratio dihitung dari
laporan keuangan tahunan perusahaan, sedangkan Price to Book Value didapat dari
Factbook.

3.2.2.Metode Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa
khususnya subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media
serta computer dan service yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor jasa yang listed di BEI dan
mengeluarkan laporan keuangan tahunan selama periode 2008 sampai dengan 2012.
Pemilihan sektor tersebut sebagai sampel karena sektor jasa memerlukan banyak
tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan dibandingkan dengan
kebutuhan aset fisik dan juga sumber daya manusia di sektor jasa lebih banyak
berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dalam menjual produk
perusahaan (Yudhanti dan Shanti, 2011). Walaupun kepemilikan aset berwujud
dalam perusahaan jasa penting, akan tetapi apabila diiringi dengan kemampuan atau
keahlian yang baik dari karyawannya dalam menyediakan jasa dan menjual produk
perusahaan, ini akan menjadi kombinasi yang tepat dan hal ini sesuai dengan
penelitian intellectual capital.
Perusahaan sektor ini juga mengindikasikan bahwa intellectual capital
menentukan kualitas jasa perusahaan yang akan diberikan ke pelanggan. Oleh
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karena itu, keberlangsungan perusahaan sangat tergantung dengan kemampuan
masing-masing individu dalam menjual produk perusahaan (Yudhanti dan Shanti,
2011).
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode pursposive
sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu
(Sugiyono, 2010). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :
1.

Perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode pengamatan, yaitu
2008-2012. Penggunaan perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut
berkaitan dengan pengujian yang dilakukan.

2.

Perusahaan tidak memperoleh ekuitas negatif selama periode pengamatan.
Syarat ini diterapkan karena perusahaan yang memiliki ekuitas negatif
mengandung tingkat risiko yang sangat berbeda dengan perusahaan pada
umumnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan mengalami kejadian tertentu
atau menghadapi kondisi tertentu sehingga berpotensi mengurangi kualitas
simpulan yang akan dihasilkan jika perusahaan-perusahaan tersebut digunakan
dalam sampel (Yuniasih dkk, 2010).

3.

Perusahaan tidak memperoleh laba negatif selama periode pengamatan. Syarat
ini diterapkan karena peneliti memprediksi pengaruh positif modal intelektual
pada kinerja perusahaan. Laba negatif akan menyebabkan nilai modal
intelektual perusahaan menjadi negatif. Secara logis modal intelektual
perusahaan seharusnya bernilai positif sehingga perusahaan yang memiliki nilai
modal intelektual negatif dikeluarkan dari sampel (Yuniasih dkk, 2010).
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3.2.3.Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan
metode dokumentasi. Data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu
www.idx.go.id. Dari sumber tersebut diperoleh data kuantitatif berupa data laporan
keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan sektor jasa yang telah go public
dan listed di Bursa Efek Indonesia.

3.3. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan data panel karena penelitian
ini menggunakan dua jenis data, yaitu cross section data dan data runtut waktu (time
series). Menurut Widarjono (2009), cross section data merupakan data yang
dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel, sedangkan data time series
merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data yang
dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu disebut
dengan data panel. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan software EViews
versi 7 yang sering digunakan untuk penelitian analisis statistika dan ekonometrika.

3.3.1.Teknik Pengolahan Data
3.3.1.1.Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif meliputi transformasi data mentah kedalam bentuk yang
akan memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam suatu
situasi (Sekaran, 2010). Ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum
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sampel data. Hasil statistik deskriptif dari sampel data penelitian dapat dilihat
melalui rata-rata sampel, maximum, minimum, nilai tengah dan standar deviasi.

3.3.1.2.Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan bentuk pengujian data variabel bebas (X) dan data
variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah persamaan
tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Para peneliti
menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data
tersebut sudah berdistribusi dengan normal (Winarno, 2011). Data yang baik dan
layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal
atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini
adalah uji Jarque-Bera atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera
adalah sebagai berikut (Winarno, 2011) :
Ho : Residual data berdistribusi normal
Ha : Residual data tidak berdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka Ho tidak
dapat ditolak yang artinya bahwa residual data berdistribusi normal (Winarno,
2011).

3.3.1.3.Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) dalam
menghitung persamaan regresi. Dalam menganalisis regresi tersebut terdapat
beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi tersebut valid untuk
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digunakan dalam penelitian. Asumsi-asumsi tersebut disebut dengan asumsi
klasik.
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Apabila dalam suatu
model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut
sebagai model yang ideal atau estimator yang mempunyai sifat tidak bias, linier
dan mempunyai varian yang minimum (Best Linear Unbiased Estimator –
BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non
multikolinieritas, non heteroskedastisitas, dan non autokorelasi (Widarjono,
2009).

3.3.1.3.1. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antara
variabel independen di dalam regresi berganda (Widarjono, 2009). Uji
multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi
berganda ditemukan adanya hubungan linier antar variabel independen.
Jika terdapat hubungan linier antar variabel independen, maka dinyatakan
adanya masalah multikolinieritas. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini untuk mendeteksi masalah multikolinieritas dalam suatu
model regresi adalah dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel
independen. Jika koefisien korelasi diatas 0,8 maka patut diduga adanya
masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya, apabila koefisien
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korelasi dibawah 0,8 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam
model (Gujarati, 2003).

3.3.1.3.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk
mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidakonstanan
varian dari variabel gangguan. Jika varian dari variabel gangguan adalah
konstan, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian dari
variabel gangguan tidak konstan, maka disebut heteroskedastisitas. Dalam
mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam suatu
model regresi dapat dilakukan dengan berbagai cara/metode. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan uji ARCH dengan kemudian melihat
probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared yang diperoleh dengan
hipotesis untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Gujarati,
2003) :
Ho : Model persamaan tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Model persamaan ada heteroskedastisitas
Ketentuan dalam penentuan pengambilan keputusan tersebut yaitu
jika nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari α = 5%, maka tidak
terdapat heteroskedastisitas atau dengan kata lain Ho tidak dapat ditolak
(Widarjono, 2009).
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3.3.1.3.3. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi antara variabel gangguan satu observasi
dengan observasi lainnya (Widarjono, 2009). Uji autokorelasi digunakan
untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi
antara variabel gangguan satu observasi dengan observasi lain yang
berlainan waktu. Model regresi dapat dikatakan baik jika terbebas dari
masalah autokorelasi. Mendeteksi adanya masalah autokorelasi dapat
dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson dan juga uji BreuschGodfrey. Dalam upaya mendeteksi ada atau tidaknya masalah
autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey.
Uji Breusch-Godfrey atau biasa disebut uji Lagrange-Multiplier (LM
test) merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya masalah
autokorelasi (Winarno, 2011). Berikut ini adalah hipotesis untuk uji
Breusch-Godfrey (Gujarati, 2003) :
Ho : Model persamaan tidak ada autokorelasi
Ha : Model persamaan ada autokorelasi
Dasar ketentuan pengambilan keputusan pada uji Lagrange-Multiplier
yaitu dengan melihat nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared.
Jika probabilitas Chi-Square lebih besar dari α = 5%, maka Ho tidak dapat
ditolak yang artinya tidak terdeteksi adanya masalah autokorelasi dalam
model.
Apabila dalam model regresi terdapat masalah autokorelasi, mengacu
kepada Gujarati (2003), masalah ini dapat diobati dengan melakukan
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treatment. Ada beberapa treatment yang dapat dilakukan salah satunya
yaitu dengan menambahkan ar(1) pada estimasi model regresi sehingga
nantinya masalah autokorelasi ini dapat hilang.

3.3.1.4.Permodelan Data Panel
Penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan data time
series dan cross section yang dikenal dengan regresi data panel. Terdapat
beberapa teknik yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan
data panel, yaitu model dengan metode OLS (Common Effect), model Fixed
Effect, dan model Random Effect (Widarjono, 2009). Pertanyaannya adalah
teknik mana yang sebaiknya dipilih untuk regresi data panel.
Penelitian yang hanya menggabungkan data time series dan cross section
tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka kita bisa menggunakan
metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan
estimasi Common Effect.
Selanjutnya, model yang mengasumsikan adanya perbedaan intercept dikenal
dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik
mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk
menangkap adanya perbedaan intercept. Hal ini didasarkan adanya perbedaan
intercept antara perusahaan, namun intercept-nya sama antar waktu (time
invariant). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien
regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2009).
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Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed Effect bertujuan
untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini
juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom)
yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi
dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode
Random Effect. Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana
variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu
(Widarjono, 2009).
Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka
langkah-langkah yang harus dilakukan dijabarkan sebagai berikut :
1.

Estimasi dengan Fixed Effect

2.

Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode OLS (Common
Effect) tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan Fixed Effect lebih baik
dari model regresi data panel tanpa variabel dummy. Hipotesis yang
diajukan untuk melakukan uji Chow adalah sebagai berikut :
Ho : Model persamaan menggunakan model Common Effect
Ha : Model persamaan menggunakan model Fixed Effect
Apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel atau nilai
probabilitas cross section F > 5%, maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya
kita menggunakan model Common Effect. Jika Ho tidak dapat ditolak, maka
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selesai sampai di uji Chow saja. Namun, apabila hasilnya Ho ditolak, maka
langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman (Widarjono, 2009).
3.

Estimasi dengan Random Effect

4.

Uji Hausman
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih
apakah menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman
ini didasarkan pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di
dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) adalah
efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya
metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis
nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman
bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Hipotesis yang
diajukan sebagai berikut :
Ho : Model persamaan menggunakan model Random Effect
Ha : Model persamaan menggunakan model Fixed Effect
Apabila probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari

= 5% maka Ho

tidak dapat ditolak, yang artinya menggunakan model Random Effect.
Namun, jika probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari

= 5% maka Ho

ditolak yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel
menggunakan model Fixed Effect (Widarjono, 2009).
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3.3.1.4.1. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier adalah suatu analisis yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap variabel
dependen (Widarjono, 2009). Jika pengukuran pengaruh antar variabel
melibatkan lebih dari satu variabel independen, maka disebut analisis
regresi berganda (multiple regression). Menurut Sugiyono (2010),
analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan
nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen mengalami
kenaikan atau penurunan. Sedangkan menurut Winarno (2011), analisis
ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel
dependen dengan variabel independen. Model regresi berganda dalam
penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut :

ROAit

= β0 + β1VACAit + β2VAHUit + β3STVAit + β4LEVit +
β5LTAit + eit

ATOit

= α0 + α1VACAit + α2VAHUit + α3STVAit + α4LEVit +
α5LTAit + eit

PBVit

(1)

(2)

= σ0 + σ1VACAit + σ2VAHUit + σ3STVAit + σ4LEVit +
σ5LTAit + eit

(3)

Dimana :
ROAit

= ROA perusahaan i pada periode t

ATOit

= ATO perusahaan i pada periode t
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PBVit

= PBV perusahaan i pada periode t

β0, α0, σ0 = Konstanta
β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien Regresi untuk VACA, VAHU,
STVA, LEV, dan LTA pada ROA
α1, α2, α3, α4, α5 = Koefisien Regresi untuk VACA, VAHU,
STVA, LEV, dan LTA pada ATO
σ1, σ2, σ3, σ4, σ5 = Koefisien Regresi untuk VACA, VAHU,
STVA, LEV, dan LTA pada PBV
VACAit = Value Added Capital Employed (VACA) perusahaan
i pada periode t
VAHUit = Value Added Human Capital (VAHU) perusahaan i
pada periode t
STVAit = Structural Capital Value Added (STVA) perusahaan
i pada periode t
LEVit

= Debt to total assets ratio perusahaan i pada periode t

LTAit

= Size of The Firm (LTA) perusahaan i pada periode t

eit

= Variabel Pengganggu

3.3.2.Teknik Pengujian Hipotesis
3.3.2.1.Uji Statistik t (Parsial)
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen
secara parsial (individual) terhadap variabel dependen. Penelitian ini melakukan
prosedur uji hipotesis melalui two-tailed test. Bentuk pengujiannya adalah :
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Ho : β1, β2, β3 = 0, artinya variabel independen (VACA, VAHU, dan STVA)
secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen (ROA, ATO, dan PBV).
Ha : β1, β2, β3 ≠ 0, artinya variabel independen (VACA, VAHU, dan STVA)
secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen (ROA, ATO, dan PBV).
Ada dua cara pengambilan kesimpulan mengenai ditolak atau tidak dapat
ditolaknya hipotesis, yaitu dengan membandingkan statistik hitung dengan
statistik tabel atau dengan melihat probabilitasnya. Bila membandingkan statistik
hitung dengan statistik tabel pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka
kriteria pengujiannya sebagai berikut :


Jika t hitung > t tabel atau t hitung < - t tabel, maka Ho ditolak



Jika – t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak

Bila berdasarkan probabilitas dengan membandingkan probabilitas (signifikansi)
masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria
pengujiannya sebagai berikut :


Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α), maka Ho ditolak



Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α), maka Ho tidak dapat ditolak

3.3.2.2.Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi
variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu,
koefisien determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur
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seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti. Besarnya pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dari besarnya nilai
koefisien determinasi yang berada antara 0 dan 1. Nilai R2 mencerminkan
seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel
independen (X). Jika Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan
oleh X sama sekali. Sementara bila R2= 1, artinya variasi dari Y secara
keseluruhan dapat diterangkan oleh X (Gujarati, 2003). Berhubung penelitian ini
menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain
yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel
independen dan ukuran sampel. Adapun rumus Adjusted R2 adalah sebagai
berikut (Anderson et al, 2008) :

Dimana :
R2

= Sampel R-square

p

= Jumlah prediktor

n

= Total observasi

3.3.3.Operasional Variabel
Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam
penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki 8 variabel yang
terlibat, yaitu :
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a) Variabel dependen (Y) :
1. Return On Assets (ROA) = Y1
2. Asset Turn Over (ATO) = Y2
3. Price to Book Value (PBV) = Y3
b) Variabel independen (X) :
1. Value Added Capital Employed (VACA) = X1
2. Value Added Human Capital (VAHU) = X2
3. Structural Capital Value Added (STVA) = X3
c) Variabel kontrol
1. Leverage (Debt to total assets ratio) = X4
2. Size of the firm = X5
Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini
perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional
variabel-variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.3.1.Variabel Terikat (Dependen)
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria,
konsekuen, dan terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi
atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010).
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini berupa rasio-rasio
keuangan. Menurut Keown et al. (2011), rasio keuangan menyediakan metode
kedua untuk standardisasi informasi keuangan dalam laporan laba rugi dan
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neraca. Rasio-rasio dapat membantu kita menjawab beberapa pertanyaan
mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Return On Assets (ROA)
Rasio ini menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan dari total aset
yang dimiliki perusahaan (Kieso et al, 2011). Sedangkan Siamat (2005)
menjelaskan bahwa Return On Assets (ROA) memberikan informasi
seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena
rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh
rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar rasio ini,
mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Taswan, 2010
dalam Rahmawati, 2012). Menurut Kieso et al. (2011), rumus untuk
menentukan Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut :

2. Asset Turn Over (ATO)
ATO adalah rasio dari total pendapatan terhadap nilai buku dari total
aset (Firer dan Williams, 2003). Sedangkan menurut Ghosh dan Mondal
(2009), rasio ini mengukur produktivitas bank yang dihitung dengan
membagi laba bank dengan total dana yang digunakan. Menurut Kasmir
(2013), ATO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran
semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah
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penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Menurut Keown et al.
(2011), rumus ATO adalah sebagai berikut :

3. Price to Book Value (PBV)
Menurut Keown et al. (2011), rasio ini secara sederhana dirumuskan
dengan membandingkan market value per saham perusahaan dengan book
value per saham. Sedangkan menurut Yuniasih dkk. (2010), rasio ini
mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan
organisasi sebagai perusahaan yang terus bertumbuh. Price to Book Value
(PBV) dipilih sebagai ukuran kinerja karena menggambarkan besarnya
premi yang diberikan pasar atas modal intelektual yang dimiliki perusahaan.
Selain itu, rasio PBV merupakan alat yang lebih baik dibandingkan dengan
rasio P/E dalam mengevaluasi nilai relatif saham karena laba lebih banyak
dipengaruhi oleh prosedur akuntansi dibandingkan dengan nilai buku.
Menurut Keown et al. (2011), rumus untuk PBV adalah sebagai berikut :

3.3.3.2.Variabel Bebas (Independen)
Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi
variabel terikat dan menyebabkan (atau menjelaskan) variansnya (Sekaran,
2010). Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

69

1. Value Added Capital Employed (VACA)
VACA adalah indikator untuk value added (VA) yang diciptakan oleh
satu unit dari physical capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang
dibuat oleh setiap unit dari CA terhadap value added organisasi. Pulic
(1998) mengasumsikan bahwa jika satu unit dari capital employed (CA)
menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka
berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CA-nya.
Menurut Pulic (1998), rumus VACA adalah sebagai berikut :

Dimana :
VACA = Value Added Capital Employed: rasio dari VA terhadap CA.
VA

= Value Added : OUT – IN

Dimana :
OUT = Output : total penjualan dan pendapatan lain.
IN

= Input : beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain

beban karyawan).
CA

= Capital Employed : dana yang tersedia (ekuitas, laba

bersih).

2. Value Added Human Capital (VAHU)
Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak
value added dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga
kerja. Pulic dalam Ulum (2009), berhipotesa bahwa sejak pasar menentukan
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gaji sebagai akibat dari kinerja, maka sudah sewajarnya bahwa keberhasilan
human capital (HC) mengindikasikan kemampuan dari HC untuk
menciptakan nilai di dalam perusahaan (Prasetya, 2011). Rasio ini
menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan
dalam HC terhadap value added organisasi (Ulum, 2009).

Dimana :
VAHU = Value Added Human Capital : rasio dari VA terhadap HC.
VA

= Value Added

HC

= Human Capital : beban karyawan.

3. Structural Capital Value Added (STVA)
STVA mengukur jumlah structural capital (SC) yang dibutuhkan
untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana
keberhasilan SC dalam penciptaan nilai (Ulum, 2009).

Dimana :
STVA

= Structural Capital Value Added : rasio dari SC terhadap VA.

SC

= Structural Capital : VA – HC

VA

= Value Added
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3.3.3.3.Variabel Kontrol
Penelitian ini menggunakan variabel kontrol seperti yang dilakukan dalam
penelitian Firer dan Williams (2003), Ghosh dan Mondal (2009), dan Latif et al.
(2012). Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan dalam model untuk
memasukkan karakteristik masing-masing perusahaan ke dalam persamaan.
Digunakan variabel kontrol agar pengaruh antara modal intelektual pada kinerja
keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.
Variabel-variabel kontrol yang digunakan antara lain :



Leverage (LEV)
Debt to total assets ratio merupakan rasio utang yang digunakan
untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan
kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa
besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir,
2013). Variabel ini digunakan untuk mengendalikan dampak pembayaran
hutang terhadap kinerja perusahaan dan penciptaan kekayaan (Ghosh dan
Mondal, 2009). Leverage ditempatkan sebagai variabel kontrol karena pada
umumnya perusahaan berusaha meningkatkan pendanaan melalui pinjaman.
Rumus debt to total assets ratio menurut Kieso et al. (2011) adalah sebagai
berikut :
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Size of The Firm (LTA)
Size of the firm didefinisikan sebagai ukuran perusahaan yang
dihitung berdasarkan natural log atas total aset. Digunakan logaritma aset
sebab perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki jumlah aset yang
bervariasi karena perbedaan ukuran perusahaan. Variabel ini digunakan untuk
mengendalikan dampak ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.
Berdasarkan penelitian Firer and Williams (2003) dan Ghosh and Mondal
(2009), rumus untuk menentukan size of the firm adalah sebagai berikut :

Adapun ringkasan definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian
ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1
Definisi Variabel Operasional
No.
1.

2.

Variabel

Definisi
Pengukuran
Variabel
Return
Tingkat
On Assets pengembalian
(ROA)
atas aset yang
dikelola oleh
(Kieso et al, 2011)
perusahaan.
Asset
Mengukur
Turn
seberapa efisien
Over
aset telah
(ATO)
digunakan untuk (Kieso et al, 2011)
menghasilkan
penjualan.
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No.

Variabel

Definisi
Variabel
Price to
Nilai yang
3.
Book
diberikan pasar
Value
keuangan
(PBV)
kepada
manajemen dan
organisasi.
Value
Kontribusi yang
4.
Added
dibuat oleh
Capital
setiap unit dari
Employed CA terhadap
(VACA) value added
organisasi.
Value
Seberapa
5.
Added
banyak value
Human
added dapat
Capital
dihasilkan
(VAHU) dengan dana
yang
dikeluarkan
untuk tenaga
kerja.
Structural Mengukur
6.
Capital
jumlah
Value
structural
Added
capital (SC)
(STVA)
yang dibutuhkan
untuk
menghasilkan 1
rupiah dari VA.
Debt to
Kemampuan
7.
Total
perusahaan
Assets
untuk memenuhi
Ratio
kewajibannya.
Size of
Ukuran
8.
The Firm perusahaan yang
ditentukan oleh
total aset yang
dimiliki oleh
perusahaan.
Sumber : Olahan penulis

Pengukuran

Skala
Statistik
Rasio

(Keown et al, 2011)
Rasio

(Ulum, 2009)

Rasio

(Ulum, 2009)

Rasio

(Ulum, 2009)

Rasio

(Kieso et al, 2011)
Size = Ln(Total Assets)

(Ghosh dan Mondal, 2009)
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Objek Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa khususnya
subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media serta computer
dan service yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 36 perusahaan.
Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan
kriteria sebagai berikut :
1. Perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode pengamatan 2008-2012 di
Bursa Efek Indonesia. Penggunaan perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut
berkaitan dengan pengujian yang dilakukan.
2. Perusahaan tidak memperoleh ekuitas negatif selama periode pengamatan. Syarat ini
diterapkan karena perusahaan yang memiliki ekuitas negatif mengandung tingkat
risiko yang sangat berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Hal ini terjadi karena
kemungkinan mengalami kejadian tertentu atau menghadapi kondisi tertentu
sehingga berpotensi mengurangi kualitas simpulan yang akan dihasilkan jika
perusahaan-perusahaan tersebut digunakan dalam sampel (Yuniasih dkk, 2010).
3. Perusahaan tidak memperoleh laba negatif selama periode pengamatan. Syarat ini
diterapkan karena peneliti memprediksi pengaruh positif modal intelektual pada
kinerja perusahaan. Laba negatif akan menyebabkan nilai modal intelektual
perusahaan menjadi negatif. Secara logis modal intelektual perusahaan seharusnya
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bernilai positif sehingga perusahaan yang memiliki nilai modal intelektual negatif
dikeluarkan dari sampel (Yuniasih dkk, 2010).
Berdasarkan kriteria diatas prosedur penentuan sampel akan dijelaskan pada Tabel
4.1. berikut :
Tabel 4.1.
Prosedur Penentuan Sampel
Keterangan
Populasi (seluruh perusahaan jasa
khususnya subsektor hotel, restaurant
dan tourism, advertising, printing dan
media serta computer dan service)
yang tercatat di BEI tahun 20082012.
Perusahaan yang memiliki ekuitas
negatif
Perusahaan yang memiliki laba
negatif
Jumlah Sampel Akhir
Sumber : BEI, data olahan penulis

Jumlah
Perusahaan
36

(1)
(14)
21

Berdasarkan proses seleksi sampel yang telah dilakukan, maka diperoleh sebanyak
21 perusahaan sektor jasa yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Daftar perusahaan
jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media serta
computer dan service yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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Tabel 4.2
Daftar Sampel Perusahaan Sektor Jasa
No.
1
2
3
4
5

Kode
Perusahaan
BAYU
PDES
FAST
SHID
INPP

6
7
8
9
10

MAMI
PANR
PGLI
PJAA
PTSP

11
12
13
14
15
16
17
18
19

PNSE
PUDP
ABBA
FORU
JTPE
MNCN
SCMA
TMPO
ASGR

Nama Perusahaan
Bayu Buana, Tbk
Destinasi Tirta Nusantara, Tbk
Fast Food Indonesia, Tbk
Hotel Sahid Jaya, Tbk
Indonesian Paradise Property,
Tbk
Mas Murni Indonesia, Tbk
Panorama Sentrawisata, Tbk
Pembangunan Graha Lestari, Tbk
Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
Pioneerindo Gourmet
International, Tbk
Pudjiadi & Sons, Tbk
Pudjiadi Prestige, Tbk
Abdi Bangsa, Tbk
Fortune Indonesia, Tbk
Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk
Media Nusantara Citra, Tbk
Surya Citra Media, Tbk
Tempo Inti Media, Tbk
Astra Graphia, Tbk

DNET
Dyviacom Intrabumi, Tbk
20
MTDL
Metrodata Electronics, Tbk
21
Sumber : Bursa Efek Indonesia

Sektor
Tourism
Tourism
Restaurant
Hotel
Hotel
Hotel
Tourism
Hotel
Tourism
Restaurant
Hotel
Hotel
Media
Advertising
Printing
Media
Media
Media
Computer
dan Service
Service
Service

Informasi yang terkandung dalam Tabel 4.2 di atas merupakan perusahaan jasa
subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media serta computer
dan service yang tercatat di BEI yang menjadi objek dalam penelitian ini. Total objek
penelitian sebanyak 21 perusahaan dengan periode waktu amatan selama tahun 2008
hingga 2012. Total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 105 observasi.
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Terkait dengan hasil uji normalitas atas seluruh observasi yang menunjukkan hasil
residual yang tidak berdistribusi normal, maka penulis melakukan outlier atas beberapa
observasi. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat
berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim
baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011). Berikut
adalah jumlah observasi yang dijadikan outlier dan dikeluarkan dari sampel penelitian
(nilai dari setiap variabel yang diteliti disajikan secara lengkap pada lampiran 1) :
Tabel 4.3
Data Outlier Penelitian
Keterangan
N Awal
105
Model 1
105
Model 2
105
Model 3
Sumber : Data olahan penulis

Outlier
10
37
30

N Akhir
95
68
75

4.2.Analisis Hasil Penelitian
4.2.1.Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif meliputi transformasi data mentah kedalam bentuk yang
akan memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam suatu situasi
(Sekaran, 2010). Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata
(mean), median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari data yang diteliti
dalam penelitian.
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4.2.1.1.Model Penelitian 1 (ROA)
Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data Return On Asset (ROA),
Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU),
Structural Capital Value Added (STVA), rasio leverage (LEV), dan ukuran
perusahaan (LTA) dijelaskan dalam Tabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Model 1 (ROA)
ROA

VACA

VAHU

STVA

LEV

LTA

6.048150
3.697479
19.93428
0.191847
5.488699
95

0.494571
0.411813
3.338095
0.006366
0.456699
95

2.772239
1.864865
24.75000
0.323529
3.569747
95

0.427420
0.463768
0.959596
-2.090909
0.410854
95

41.65540
44.38833
76.92308
1.814516
17.11286
95

26.38337
26.55441
29.82390
20.00154
1.999396
95

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations
Sumber : Output Eviews, data olahan penulis

Berdasarkan hasil tabel deskriptif di atas dengan jumlah sampel yang
digunakan dalam pengujian model 1 ini sebanyak 95 observasi, diketahui bahwa:
a. Nilai rata-rata ROA pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012 adalah 6,048150 atau 6,05% dengan standar deviasi 5,488699
atau 5,49%. ROA tertinggi sebesar 19,93428 atau 19,93% yaitu pada Fast
Food Indonesia Tbk tahun 2009, sedangkan ROA terendah sebesar 0,191847
atau 0,19% yaitu pada Bayu Buana Tbk tahun 2009. Penelitian ini memiliki
nilai rata-rata ROA yang berada diatas nilai tengah sehingga ROA memiliki
bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan.
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Penyebaran data pada variabel ROA ini tersebar cukup luas dengan nilai
standar deviasi 5,488699 atau 5,49%.
b. Nilai rata-rata VACA dari perusahaan sampel penelitian ini selama periode
2008-2012 sebesar 0,494571 atau 49,46% dengan standar deviasi sebesar
0,456699 atau 45,67%. Nilai tertinggi VACA adalah 3,338095 atau 333,81%
yaitu pada Pioneerindo Gourmet International Tbk tahun 2009, sedangkan
nilai terendahnya sebesar 0,006366 atau 0,64% yaitu pada Indonesian
Paradise Property Tbk tahun 2009. Pada penelitian ini perusahaan jasa
subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media serta
computer dan service periode 2008-2012 memiliki nilai rata-rata VACA yang
berada diatas nilai tengah sehingga VACA memiliki bentuk distribusi data
yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data pada
VACA ini tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0,456699
atau 45,67%.
c. Variabel VAHU memiliki nilai rata-rata sebesar 2,772239 atau 277,22%
dengan standar deviasi sebesar 3,569747 atau 357%. Nilai tertinggi VAHU
adalah 24,75 atau 2475% yaitu pada Mas Murni Indonesia Tbk tahun 2012,
sedangkan nilai terendah sebesar 0,323529 atau 32,35% yaitu pada Hotel
Sahid Jaya Tbk tahun 2008. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata VAHU
yang berada diatas nilai tengah sehingga VAHU memiliki bentuk distribusi
data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data
pada VAHU tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 3,569747
atau 357%.
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d. Nilai rata-rata variabel STVA dari perusahaan sampel penelitian ini selama
periode 2008-2012 adalah 0,427420 atau 42,74% dengan standar deviasi
sebesar 0,410854 atau 41,08%. Nilai tertinggi STVA sebesar 0,959596 atau
95,96% yaitu pada Mas Murni Indonesia Tbk tahun 2012, sedangkan nilai
terendahnya sebesar -2,090909 atau -209,09% yaitu pada Hotel Sahid Jaya
Tbk tahun 2008. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata STVA yang berada
dibawah nilai tengah sehingga STVA memiliki bentuk distribusi data yang
tidak simetri dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data pada variabel
STVA ini tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0,410854
atau 41,08%.
e. Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to total
assets ratio. Nilai rata-rata LEV dari perusahaan sampel penelitian ini selama
periode 2008-2012 sebesar 41,65540 atau 41,65% dengan standar deviasi
sebesar 17,11286 atau 17,11%. Variabel LEV memiliki nilai tertinggi sebesar
76,92308 atau 76,92% yaitu pada Pioneerindo Gourmet International Tbk
tahun 2009, sedangkan nilai terendah sebesar 1,814516 atau 1,81% yaitu
pada Indonesian Paradise Property Tbk tahun 2009. Pada penelitian ini
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing
dan media serta computer dan service periode 2008-2012 memiliki nilai ratarata LEV yang berada dibawah nilai tengah sehingga LEV memiliki bentuk
distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran
data pada variabel LEV ini tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar
17,11286 atau 17,11%.
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f. Ukuran perusahaan yang digunakan dalam pengujian merupakan hasil dari
logaritma natural total aset yang tercatat pada laporan keuangan. Nilai ratarata ukuran perusahaan yang diteliti sebesar Ln26,38337 atau Rp
287.178.554.393(antiLn) dengan standar deviasi sebesar Ln1,999396 atau Rp
7.384.594 (antiLn). Nilai total aset terbesar adalah Ln29,82390 atau Rp
8.960.942.000.000(antiLn) yaitu perusahaan Media Nusantara Citra Tbk
tahun 2012, sedangkan nilai total aset terkecil adalah sebesar Ln20,00154
atau Rp 485.914.136(antiLn) yaitu pada Panorama Sentrawisata Tbk tahun
2009. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata ukuran perusahaan yang berada
sejajar dengan nilai tengah sehingga ukuran perusahaan memiliki bentuk
distribusi data yang simetri. Penyebaran data pada variabel ukuran
perusahaan tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar Ln1,999396
atau Rp 7.384.594(antiLn).

Berdasarkan hasil statistik dekriptif secara keseluruhan dengan total
obeservasi sebanyak 95 sampel yang dijelaskan pada Tabel 4.4 diketahui bahwa
rata-rata ROA dari seluruh perusahaan sampel adalah 6,048150 atau sebesar
6,05% dengan standar deviasi 5,488699 atau 5,49%. Rata-rata ROA pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing
dan media serta computer dan service periode 2008-2012 berada pada kondisi
yang baik, sesuai dengan standar umum menurut Bank Indonesia bahwa standar
terbaik ROA adalah 1,5%. ROA tertinggi pada seluruh perusahaan sampel adalah
19,93428 atau sebesar 19,93%, sedangkan ROA terendah sebesar 0,191847 atau
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0,19%. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat
perusahaan yang memiliki nilai ROA yang rendah yakni dibawah 1,5%.
Rata-rata ROA pada penelitian ini lebih besar jika dibandingkan dengan
beberapa penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan
variabel kontrol yang dapat meningkatkan ROA yakni debt to total assets dan
ukuran perusahaan. Pada penelitian Firer dan Williams (2003) rata-rata nilai
ROA pada perusahaan dagang publik di Afrika Selatan sebesar 0,159 atau
15,9%. Nilai rata-rata ROA pada penelitian Chen et al. (2005) terhadap seluruh
perusahaan yang listed di Taiwan Stock Exchange selama 1992-2002 adalah
1,018 atau 1,02%, sedangkan penelitian Pramelasari (2010) pada perusahaan
yang listed di BEI tahun 2004-2008 memiliki rata-rata ROA sebesar 0,2073 atau
0,21%. Penelitian Rahmawati (2012) terhadap perusahaan perbankan di BEI
periode 2008-2010 memiliki rata-rata nilai ROA sebesar 1,8504 atau 1,85%.

4.2.1.2.Model Penelitian 2 (ATO)
Jumlah sampel yang digunakan dalam pengujian model 2 sebanyak 68
observasi. Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data Asset Turn Over
(ATO), Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital
(VAHU), Structural Capital Value Added (STVA), rasio leverage (LEV), dan
ukuran perusahaan (LTA) dijelaskan dalam Tabel 4.5 berikut ini :
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Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Model 2 (ATO)
ATO
VACA
VAHU
1.659028 0.707644 6.289171
Mean
0.896613 0.416594 3.959030
Median
6.050891 12.66000 22.75139
Maximum
0.039152 0.006366 0.369473
Minimum
1.544452 1.520021 5.141185
Std. Dev.
68
68
68
Observations
Sumber : Output Eviews, data olahan penulis

STVA

LEV

LTA

0.494583
0.497103
0.790349
-0.645161
0.218954
68

43.05003
43.31736
90.24390
1.814516
15.70323
68

26.49778
26.57203
29.82390
20.00154
2.138263
68

Berdasarkan hasil tabel deskriptif di atas, diketahui bahwa :
a. Nilai rata-rata ATO pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012 adalah 1,659028 atau perputaran asetnya sebanyak 1,7 kali
dengan standar deviasi 1,544452 atau 1,5 kali. ATO tertinggi sebesar
6,050891 atau 6 kali yaitu pada Bayu Buana Tbk tahun 2008, sedangkan
ATO terendah sebesar 0,039152 atau 0,04 kali yaitu pada Indonesian
Paradise Property Tbk tahun 2009. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata
ATO yang berada diatas nilai tengah sehingga ATO memiliki bentuk
distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan.
Penyebaran data pada variabel ATO ini tersebar cukup luas dengan nilai
standar deviasi yakni 1,544452 atau 1,5 kali.
b. Nilai rata-rata VACA dari perusahaan sampel penelitian ini selama periode
2008-2012 adalah 0,707644 atau 70,76% dengan standar deviasi sebesar
1,520021 atau 152%. Nilai tertinggi VACA adalah 12,66 atau 1266% yaitu
pada Pioneerindo Gourmet International Tbk tahun 2008, sedangkan nilai
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terendahnya sebesar 0,006366 atau 0,64% yaitu pada Indonesian Paradise
Property Tbk tahun 2009. Pada penelitian ini perusahaan jasa subsektor
restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing dan media serta computer
dan service periode 2008-2012 memiliki nilai rata-rata VACA yang berada
diatas nilai tengah sehingga VACA memiliki bentuk distribusi data yang
tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data pada VACA
ini tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 1,520021 atau
152%.
c. Variabel VAHU memiliki nilai rata-rata sebesar 6,289171 atau 628,92%
dengan standar deviasi sebesar 5,141185 atau 514,12%. Nilai tertinggi
VAHU adalah 22,75139 atau sebesar 2275,14% yaitu pada Media Nusantara
Citra Tbk tahun 2012, sedangkan nilai terendah sebesar 0,369473 atau
36,95% yaitu pada Indonesian Paradise Property Tbk tahun 2009. Penelitian
ini memiliki nilai rata-rata VAHU yang berada diatas nilai tengah sehingga
VAHU memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung
menjulur ke kanan. Penyebaran data pada VAHU tersebar luas dengan nilai
standar deviasi sebesar 5,141185 atau 514,12%.
d. Nilai rata-rata variabel STVA dari perusahaan sampel penelitian ini selama
periode 2008-2012 adalah 0,494583 atau 49,46% dengan standar deviasi
sebesar 0,218954 atau 21,89%. Nilai tertinggi STVA sebesar 0,790349 atau
79,03% yaitu pada Media Nusantara Citra Tbk tahun 2012, sedangkan nilai
terendahnya sebesar -0,645161 atau -64,52% yaitu pada Indonesian Paradise
Property Tbk tahun 2009. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata STVA yang
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berada sejajar dengan nilai tengah sehingga STVA memiliki bentuk distribusi
data yang simetri. Penyebaran data pada STVA tidak tersebar luas dengan
nilai standar deviasi sebesar 0,218954 atau 21,89%.
e. Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to total
assets ratio. Nilai rata-rata LEV dari perusahaan sampel penelitian ini selama
periode 2008-2012 sebesar 43,05003 atau 43,05% dengan standar deviasi
sebesar 15,70323 atau 15,70%. Variabel LEV memiliki nilai tertinggi sebesar
90,24390 atau 90,24% yaitu pada Pioneerindo Gourmet International Tbk
tahun 2008, sedangkan nilai terendah sebesar 1,814516 atau 1,81% yaitu
pada Indonesian Paradise Property Tbk tahun 2009. Pada penelitian ini
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing
dan media serta computer dan service periode 2008-2012 memiliki nilai ratarata LEV yang berada sejajar dengan nilai tengah sehingga LEV memiliki
bentuk distribusi data yang simetri. Penyebaran data pada variabel LEV ini
tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 15,70323 atau 15,70%.
f. Ukuran perusahaan yang digunakan dalam pengujian merupakan hasil dari
logaritma natural total aset yang tercatat pada laporan keuangan. Nilai ratarata ukuran perusahaan yang diteliti sebesar Ln26,49778 atau Rp
321.987.963.063(antiLn) dengan standar deviasi sebesar Ln2,138263 atau Rp
8.484.687(antiLn). Nilai total aset terbesar adalah Ln29,82390 atau Rp
8.960.942.000.000(antiLn) yaitu pada perusahaan Media Nusantara Citra Tbk
tahun 2012, sedangkan nilai total aset terkecil adalah sebesar Ln20,00154
atau Rp 485.914.136(antiLn) yaitu pada Panorama Sentrawisata Tbk tahun
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2009. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata ukuran perusahaan yang berada
sejajar dengan nilai tengah sehingga ukuran perusahaan memiliki bentuk
distribusi data yang simetri. Penyebaran data pada variabel ukuran
perusahaan tersebar cukup luas dengan nilai standar deviasi sebesar
Ln2,138263 atau Rp 8.484.687(antiLn).

Berdasarkan hasil statistik dekriptif secara keseluruhan dengan total
obeservasi sebanyak 68 sampel yang dijelaskan pada Tabel 4.5 diketahui bahwa
rata-rata ATO dari seluruh perusahaan sampel adalah 1,659028 atau perputaran
asetnya sebanyak 1,7 kali dengan standar deviasi 1,544452 atau 1,5 kali. Ratarata ATO pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
berada pada kondisi yang kurang baik karena sesuai dengan standar umum
perputaran aset yang baik apabila lebih dari 1 kali dalam setahun. ATO tertinggi
pada seluruh perusahaan sampel adalah 6,050891 atau 6 kali, sedangkan ATO
terendah sebesar 0,039152 atau 0,04 kali. Berdasarkan analisis tersebut dapat
diketahui bahwa masih terdapat perusahaan yang memiliki perputaran aset yang
rendah yakni hanya 1 kali atau kurang.
Rata-rata ATO pada penelitian ini lebih besar jika dibandingkan dengan
penelitian sebelumnya. Pada penelitian Firer dan Williams (2003) rata-rata nilai
ATO pada perusahaan dagang publik di Afrika Selatan sebesar 1,066 atau 1,1
kali.
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4.2.1.3.Model Penelitian 3 (PBV)
Jumlah sampel yang digunakan dalam pengujian model 3 sebanyak 75
observasi. Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data Price to Book Value
(PBV), Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital
(VAHU), Structural Capital Value Added (STVA), rasio leverage (LEV), dan
ukuran perusahaan (LTA) dijelaskan dalam Tabel 4.6 berikut ini :
Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Model 3 (PBV)
PBV

VACA

VAHU

STVA

LEV

LTA

1.502933
0.970000
5.510000
0.110000
1.351193
75

0.479717
0.428477
1.155367
0.021160
0.293105
75

6.142888
3.911022
23.57013
0.150156
5.273500
75

0.470221
0.494344
0.794023
-1.580645
0.299308
75

43.60877
45.00000
69.23077
12.50000
13.79964
75

26.57008
26.57270
29.80557
20.00154
2.013561
75

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations
Sumber : Output Eviews, data olahan penulis

Berdasarkan hasil tabel deskriptif di atas, diketahui bahwa :
a. Nilai rata-rata PBV pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012 adalah 1,502933 atau 1,5 kali dengan standar deviasi 1,351193
atau 1,3 kali. PBV tertinggi sebesar 5,51 kali yaitu pada Fast Food Indonesia
Tbk tahun 2011, sedangkan PBV terendah sebesar 0,11 kali yaitu pada
Pudjiadi Prestige Tbk tahun 2008. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata PBV
yang berada diatas nilai tengah sehingga PBV memiliki bentuk distribusi data
yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data pada
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variabel PBV ini tersebar cukup luas dengan nilai standar deviasi yakni
1,351193 atau 1,3 kali.
b. Nilai rata-rata VACA dari perusahaan sampel penelitian ini selama periode
2008-2012 adalah 0,479717 atau 47,97% dengan standar deviasi 0,293105
atau 29,31%. Nilai tertinggi VACA adalah 1,155367 atau 115,54% yaitu
pada Metrodata Electronics Tbk tahun 2010, sedangkan nilai terendahnya
sebesar 0,021160 atau 2,12% yaitu pada Hotel Sahid Jaya Tbk tahun 2009.
Pada penelitian ini perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode 20082012 memiliki nilai rata-rata VACA yang berada diatas nilai tengah sehingga
VACA memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung
menjulur ke kanan. Penyebaran data pada VACA ini tersebar luas dengan
nilai standar deviasi sebesar 0,293105 atau 29,31%.
c. Variabel VAHU memiliki nilai rata-rata sebesar 6,142888 atau 614,29%
dengan standar deviasi sebesar 5,2735 atau 527,35%. Nilai tertinggi VAHU
adalah 23,57013 atau 2357% yaitu pada Jasuindo Tiga Perkasa Tbk tahun
2012, sedangkan nilai terendah sebesar 0,150156 atau 15,02% yaitu pada
Hotel Sahid Jaya Tbk tahun 2009. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata
VAHU yang berada diatas nilai tengah sehingga VAHU memiliki bentuk
distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan.
Penyebaran data pada VAHU tersebar luas dengan nilai standar deviasi
sebesar 5,2735 atau 527,35%.

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

89

d. Nilai rata-rata variabel STVA dari perusahaan sampel penelitian ini selama
periode 2008-2012 sebesar 0,470221 atau 47,02% dengan standar deviasi
sebesar 0,299308 atau 29,93%. Nilai tertinggi STVA sebesar 0,794023 atau
79,40% yaitu pada Jasuindo Tiga Perkasa Tbk tahun 2012, sedangkan nilai
terendahnya sebesar -1,580645 atau -158,06% yaitu pada Hotel Sahid Jaya
Tbk tahun 2009. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata STVA yang berada
dibawah nilai tengah sehingga STVA memiliki bentuk distribusi data yang
tidak simetri dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data pada STVA
tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0,299308 atau
29,93%.
e. Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to total
assets ratio. Nilai rata-rata LEV dari perusahaan sampel penelitian ini selama
periode 2008-2012 sebesar 43,60877 atau 43,61% dengan standar deviasi
sebesar 13,79964 atau 13,80%. Variabel LEV memiliki nilai tertinggi sebesar
69,23077 atau 69,23% yaitu pada Abdi Bangsa Tbk tahun 2012, sedangkan
nilai terendah sebesar 12,5 atau 12,5% yaitu pada Dyviacom Intrabumi Tbk
tahun 2009. Pada penelitian ini perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel
dan tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service
periode 2008-2012 memiliki nilai rata-rata LEV yang berada dibawah nilai
tengah sehingga LEV memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan
cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data pada variabel LEV ini tersebar
luas dengan nilai standar deviasi sebesar 13,79964 atau 13,80%.
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f. Ukuran perusahaan yang digunakan dalam pengujian merupakan hasil dari
logaritma natural total aset yang tercatat pada laporan keuangan. Nilai ratarata ukuran perusahaan yang diteliti sebesar Ln26,57008 atau Rp
346.129.908.628(antiLn) dengan standar deviasi sebesar Ln2,013561 atau Rp
7.489.942(antiLn). Nilai total aset terbesar adalah Ln29,80557 atau Rp
8.798.230.000.000(antiLn) yaitu pada Media Nusantara Citra Tbk tahun
2011, sedangkan nilai total aset terkecil adalah sebesar Ln20,00154 atau Rp
485.914.136(antiLn) yaitu pada Panorama Sentrawisata Tbk tahun 2009.
Penelitian ini memiliki nilai rata-rata ukuran perusahaan yang berada sejajar
dengan nilai tengah sehingga ukuran perusahaan memiliki bentuk distribusi
data yang simetri. Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan tersebar
cukup luas dengan nilai standar deviasi sebesar Ln2,013561 atau Rp
7.489.942(antiLn) .

Berdasarkan hasil statistik dekriptif secara keseluruhan dengan total
obeservasi sebanyak 75 sampel yang dijelaskan pada Tabel 4.6 diketahui bahwa
rata-rata PBV dari seluruh perusahaan sampel adalah 1,502933 atau 1,5 kali
dengan standar deviasi 1,351193 atau 1,3 kali. Ini menunjukkan bahwa secara
rata-rata harga pasar lebih tinggi daripada nilai buku yang ditandai dengan nilai
PBV > 1 kali. Nilai PBV diatas 1 menunjukkan bahwa rata-rata saham
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing
dan media serta computer dan service periode 2008-2012 di Indonesia
mengalami overvalued (Yuniasih dkk, 2010). PBV tertinggi pada seluruh
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perusahaan sampel adalah 5,51 kali, sedangkan PBV terendah sebesar 0,11 kali.
Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat perusahaan
yang memiliki nilai PBV yang rendah yakni dibawah 1 kali.
Rata-rata PBV pada penelitian ini lebih kecil jika dibandingkan dengan
beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian Firer dan Williams (2003) ratarata nilai PBV pada perusahaan dagang publik di Afrika Selatan sebesar 1,505
kali. Nilai rata-rata PBV pada penelitian Chen et al. (2005) terhadap seluruh
perusahaan yang listed di Taiwan Stock Exchange selama 1992-2002 adalah
1,959 kali, sedangkan penelitian Pramelasari (2010) pada perusahaan yang listed
di BEI tahun 2004-2008 memiliki rata-rata PBV sebesar 1,7372 kali. Akan tetapi,
rata-rata PBV pada penelitian ini lebih besar jika dibandingkan dengan penelitian
Rahayu (2012) terhadap perusahaan jasa di BEI periode 2009-2011 yang
memiliki rata-rata nilai PBV sebesar 0,3543 kali.

4.2.2.Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan bentuk pengujian yang diperlukan untuk
mengetahui apakah residual dari model yang digunakan telah berdistribusi normal
atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan
dikatakan valid jika residual pada model penelitian berdistribusi dengan normal
(Widarjono, 2009). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
Jarque-Bera. Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut
(Winarno, 2011) :
Ho : Residual data berdistribusi normal
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Ha : Residual data tidak berdistribusi normal
Apabila nilai probabilitas yang diperolah lebih dari α = 5%, maka Ho tidak
dapat ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011).
Keseluruhan data hasil uji normalitas secara lengkap disajikan pada lampiran 2.
Berikut ini merupakan ringkasan hasil dari uji normalitas berdasarkan seluruh
model penelitian yang digunakan :
Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Seluruh Model Penelitian
Model 1
(ROA)
4.132300
Jarque-Bera
0.126673
Probability
Sumber : Data olahan penulis

Model 2
(ATO)
5.638219
0.059659

Model 3
(PBV)
5.442808
0.065782

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa residul pada model
penelitian 1, 2 dan 3 telah berdistribusi secara normal. Kesimpulan tersebut diambil
berdasarkan nilai probabilitas statistik uji Jarque-Bera pada masing-masing model
sebesar 0,126673; 0,059659; dan 0,065782 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho tidak
dapat ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal.

4.2.3.Uji Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, agar memenuhi syarat sebagai model
yang memiliki sifat Best Linier Unbias Estimator/BLUE atau tidak, maka perlu
dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Model yang
telah mencapai BLUE merupakan model yang telah bersifat non multikolinieritas,
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non heteroskedastisitas, dan non autokorelasi sehingga model dapat digunakan
sebagai alat estimasi yang baik dan tidak memiliki variabel independen yang bias
(Widarjono, 2009).
Hasil akhir dari pengujian asumsi klasik hipotesis 1, 2 dan 3 disajikan secara
ringkas dalam tabel berikut ini (keseluruhan data hasil uji asumsi klasik model 1,2,
dan 3 secara lengkap disajikan pada lampiran 3,5, dan 7).
Tabel 4.8
Uji Asumsi Klasik Seluruh Model Penelitian
Uji
Multikolinieritas
Heteroskedastisitas

Autokorelasi

Hasil Model 1
(ROA)
Koefisien korelasi
< 0,85
Prob. Chi-Square
dari Obs*RSquared : 0,5370
> 0,05
Prob. Chi-Square:
0,0572 > 0,05

Hasil Model 2
(ATO)
Koefisien korelasi
< 0,85
Prob. Chi-Square
dari Obs*RSquared : 0,0687
> 0,05
Prob. Chi-Square:
0,9632 > 0,05

Hasil Model 3
(PBV)
Koefisien korelasi
< 0,85
Prob. Chi-Square
dari Obs*RSquared : 0,2419
> 0,05
Prob. Chi-Square:
0,0638 > 0,05

Kesimpulan
Bebas
mutlikolinieritas
Bebas
heteroskedastisitas

Bebas autokorelasi

Sumber : Output EViews, diolah
4.2.3.1.Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi
antar variabel independen. Jika koefisien korelasi diatas 0,8 maka patut diduga
adanya masalah multikolinearitas dalam model, dan sebaliknya (Gujarati, 2003).
Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas, hasil besaran korelasi antar
variabel independen kurang dari 0,8. Hasil tersebut menyatakan bahwa data
terbebas dari masalah multikolinieritas karena tidak ada satupun variabel
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independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel independen
yang diatas 0,8. Dalam pengujian model 1,2, dan 3 ini bisa disimpulkan bahwa
tidak adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi.

4.2.3.2.Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidakonstanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau
tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji ARCH.
Adapun hipotesis uji ARCH adalah (Gujarati, 2003) :
Ho : Model persamaan tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Model persamaan ada heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared lebih besar dari α =
5%, maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada heteroskedastisitas
(Widarjono, 2009).
Pada model 1, 2 , dan 3 diperoleh probabilitas Chi-Square dari Obs*Rsquared masing-masing sebesar 0,5370; 0,0687; dan 0,2419; dimana lebih besar
dari α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa untuk model 1,2, dan 3 Ho tidak
dapat ditolak yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.2.3.3.Uji Autokorelasi
Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. Uji
autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota
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observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Metode untuk
mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan
uji Breusch-Godfrey atau Lagrange-Multiplier (LM test). Jika nilai probabilitas
dari Obs*R-squared lebih besar dari α = 5%, maka Ho tidak dapat ditolak yang
artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2009). Berikut hipotesis dari LM test,
yakni (Gujarati, 2003) :
Ho : Model persamaan tidak ada autokorelasi
Ha : Model persamaan ada autokorelasi
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.8 diatas, model penelitian
1,2, dan 3 masing-masing memiliki nilai probabilitas dari Obs*R-squared yang
lebih besar dari α = 5%, yakni 0,0572; 0,9632; dan 0,0638. Ini menandakan
bahwa Ho model penelitian 1,2, dan 3 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada
masalah autokorelasi karena diduga tidak ada korelsi antara anggota observasi
satu dengan observasi lain yang berlainan waktu.
Sebelumnya terdapat masalah autokorelasi pada model penelitian 2 (ATO) ini
karena nilai dari probabilitas Chi-Square lebih kecil dari α = 5%, yaitu 0,0000.
Mengacu kepada Gujarati (2003), penulis melakukan treatment dengan
menambahkan ar(1) pada estimasi sehingga estimasinya menjadi sebagai berikut:
ato c vaca vahu stva lev lta ar(1)
Berdasarkan estimasi diatas, hasil yang diperoleh kemudian adalah
probabilitas Chi-Square sebesar 0,9632, dimana nilai ini lebih besar dari α = 5%
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yang artinya tidak ada masalah autokorelasi karena diduga tidak ada korelsi
antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu.

4.2.4.Penentuan Model Regresi Data Panel
Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan
cross section. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model
estimasi regresi dari data panel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menguji
data dengan menggunakan uji Chow untuk memilih model regresi antara Common
Effect atau Fixed Effect. Jika data tidak lolos uji Chow, maka selanjutnya data diuji
dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model regresi antara Fixed Effect
atau Random Effect.
4.2.4.1.Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect dan Fixed Effect atau
Random Effect
Dalam memilih model antara Common Effect atau Fixed Effect yang akan
digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji Chow. Langkah
pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudian
melakukan uji Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model
Common Effect atau Fixed Effect. Adapun hipotesis yang terbentuk dari uji Chow
sebagai berikut :
Ho : Model persamaan menggunakan model Common Effect
Ha : Model persamaan menggunakan model Fixed Effect
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Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari Cross-section
F lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya menggunakan
model Common Effect dan pengujian berhenti sampai di uji Chow saja. Namun,
apabila Ho ditolak maka selanjutnya melakukan uji Hausman. Dimana hipotesis
yang terbentuk dari uji Hausman sebagai berikut :
Ho : Model persamaan menggunakan model Random Effect
Ha : Model persamaan menggunakan model Fixed Effect
Tabel 4.9
Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Cross-section F
Cross-section Chisquare
Hausman Cross-section
random
Test
Sumber : Output EViews
Chow
Test

Model 1
(ROA)
0.0000
0.0000

Model 2
(ATO)
0.2679
0.0617

Model 3
(PBV)
0.0000
0.0000

0.0096

-

0.0007

Berdasarkan hasil uji Chow atas pengujian model 1 dan model 3 diatas,
terlihat bahwa Ho ditolak. Dengan demikian, pendekatan untuk estimasi model
regresi data panel untuk model 1 dan model 3 ini bukan menggunakan
pendekatan jenis Common Effect, melainkan pendekatan jenis Fixed Effect atau
Random Effect. Keputusan tersebut didasari atas ketentuan analisis uji Chow
dengan memperhatikan probabilitas Cross-section F.
Probabilitas Cross-section F pada pengujian model 1 dan model 3 ini masingmasing sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menandakan
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keputusan bahwa Ho uji Chow pada pengujian model 1 dan model 3 ditolak. Oleh
karena itu, selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk mengetahui model
pendekatan mana antara Fixed Effect atau Random Effect yang lebih tepat
digunakan dalam kedua pengujian ini.
Nilai probabilitas yang dihasilkan dari uji Hausman untuk model penelitian 1
dan 3 masing-masing yakni 0,0096 dan 0,0007 atau lebih kecil dari 0,05. Maka,
mengacu pada dasar pengambilan keputusan hipotesis yang diajukan dengan
merujuk pada penjelasan yang diutarakan oleh Widarjono (2009) yaitu jika
probabilitas atas uji Hausman yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka Ho
ditolak yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel
model 1 dan model 3 adalah menggunakan model Fixed Effect.
Berdasarkan uji Chow pada model penelitian 2, diperoleh nilai F hitung
sebesar 0,0617 sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), df1 =
13, df2 = 34 maka F tabel sebesar 2,38. Setelah dibandingkan antara F hitung
dengan F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F
tabel dimana 0,0617 lebih kecil dari 2,38, maka Ho tidak dapat ditolak yang
artinya menggunakan model Common Effect lebih baik dibandingkan
menggunakan metode Fixed Effect. Kemudian probabilitas dari cross-section F
sebesar 0,2679 (lebih besar dari 0,05) menunjukkan bahwa Ho tidak dapat
ditolak, yang artinya model 2 ini menggunakan model Common Effect dan tidak
melanjutkan ke uji selanjutnya.
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4.2.4.2.Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel dependen. Pada saat melakukan
pengolahan data dengan menggunakan software EViews 7, telah dilakukan
pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang digunakan dalam
penelitian ini. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman pada Tabel 4.9,
disimpulkan bahwa model regresi pada model penelitian 1 dan 3 menggunakan
model jenis Fixed Effect, sedangkan model penelitian 2 menggunakan model
jenis Common Effect. Penelitian ini menggunakan model Common Effect sesuai
dengan hasil uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu tidak menolak Ho
artinya model 2 ini menggunakan pendekatan model Common Effect. Tabel
pengujian regresi data panel untuk ketiga model disajikan secara lengkap pada
lampiran 4, 6, dan 8.

4.2.4.2.1. Model Penelitian 1 (ROA)
Pada model penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat pengaruh
yang signifikan antara VACA, VAHU, dan STVA terhadap ROA. Hasil
regresi data panel dengan metode Fixed Effect adalah sebagai berikut :
Tabel 4.10
Hasil Regresi Metode Fixed Effect
Dependent Variable: ROA?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/30/13 Time: 22:01
Sample: 2008 2012
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Included observations: 5
Cross-sections included: 21
Total pool (unbalanced) observations: 95
Variable
C
VACA?
VAHU?
STVA?
LEV?
LTA?
Fixed Effects (Cross)
_BAYU--C
_PDES--C
_FAST--C
_SHID--C
_INPP--C
_MAMI--C
_PANR--C
_PGLI--C
_PJAA--C
_PTSP--C
_PNSE--C
_PUDP--C
_ABBA--C
_FORU--C
_JTPE--C
_MNCN--C
_SCMA--C
_TMPO--C
_ASGR--C
_DNET--C
_MTDL--C

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

28.38049
2.116847
0.380396
1.090886
0.038541
1.110226

-1.569604
2.764820
2.119371
-1.033258
-3.286108
1.748704

0.1211
0.0073
0.0377
0.3051
0.0016
0.0848

-44.54613
5.852701
0.806199
-1.127166
-0.126651
1.941458
1.170447
-1.343437
5.521898
-3.236069
-5.195968
-22.93833
11.14854
-2.265880
-0.159707
2.420262
5.427517
-1.273764
-2.971515
1.139276
6.824571
-3.607049
-0.232906
0.179840
3.499463
1.228580
-0.468864

Sumber : Output EViews, data olahan penulis
Pada hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.10, diperoleh
persamaan model regresi sebagai berikut:
ROA = -44,54613 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU – 1,127166
STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

101

Dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut :
a. Koefisien konstanta sebesar -44,54613 memberikan indikasi bahwa
jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan STVA) dan
variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka nilai ROA
pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012 rata-rata akan mengalami penurunan sebesar 44,54613%.
b. Koefisien regresi yang dimiliki oleh VACA menghasilkan nilai
sebesar 5,852701. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel VACA
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel ROA.
Hubungan yang positif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika VACA mengalami kenaikan 1%, maka nilai ROA pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar 5,852701% dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
c. Koefisien regresi yang dimiliki oleh VAHU menghasilkan nilai
sebesar 0,806199. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel VAHU
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel ROA.
Hubungan yang positif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika VAHU mengalami kenaikan 1%, maka nilai ROA pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
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printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar 0,806199% dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
d. Koefisien regresi yang dimiliki oleh STVA menghasilkan nilai
sebesar -1,127166. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel STVA
tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel
ROA. Hubungan yang negatif dan tidak signifikan tersebut
mengindikasikan bahwa jika STVA mengalami kenaikan 1%, maka
nilai ROA pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service
periode 2008-2012 rata-rata akan mengalami penurunan sebesar
1,127166% dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
e. Koefisien regresi yang dimiliki oleh LEV menghasilkan nilai sebesar
-0,126651. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel LEV
berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel ROA.
Hubungan yang negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika LEV mengalami kenaikan 1%, maka nilai ROA pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami penurunan sebesar 0,126651% dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
f. Koefisien regresi yang dimiliki oleh LTA menghasilkan nilai sebesar
1,941458. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel LTA mendekati
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berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel ROA.
Hubungan

yang

positif

dan

mendekati

signifikan

tersebut

mengindikasikan bahwa jika LTA mengalami kenaikan Rp 1, maka
nilai ROA pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service
periode 2008-2012 rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar
Ln1,941458 atau 6,97% dengan asumsi variabel lain dinyatakan
konstan.
Selain itu, metode Fixed Effect memiliki keunggulan dibandingkan
dengan metode regresi yang lain. Keunggulan dari metode ini adalah
peneliti dapat melihat interpretasi model regresi pada masing-masing
perusahaan. Berikut interpretasi model regresi untuk masing-masing
perusahaan :
1. ROA_BAYU = 1,170447 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Bayu Buana
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Bayu Buana Tbk akan mengalami rata-rata peningkatan ROA
sebesar 1,170447%.
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2. ROA_PDES = -1,343437 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Destinasi Tirta
Nusantara Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk akan mengalami
rata-rata penurunan ROA sebesar 1,343437%.
3. ROA_FAST = 5,521898 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Fast Food
Indonesia Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Fast Food Indonesia Tbk akan mengalami rata-rata
peningkatan ROA sebesar 5,521898%.
4. ROA_SHID = -3,236069 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Hotel Sahid
Jaya Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka Hotel Sahid Jaya Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan ROA sebesar 3,236069%.

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

105

5. ROA_INPP = -5,195968 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Indonesian
Paradise Property Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen
(VACA, VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA)
bernilai konstan, maka PT Indonesian Paradise Property Tbk akan
mengalami rata-rata penurunan ROA sebesar 5,195968%.
6. ROA_MAMI = -22,93833 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Mas Murni
Indonesia Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Mas Murni Indonesia Tbk akan mengalami ratarata penurunan ROA sebesar 22,93833%.
7. ROA_PANR = 11,14854 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Panorama
Sentrawisata Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Panorama Sentrawisata Tbk akan mengalami ratarata peningkatan ROA sebesar 11,14854%.
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8. ROA_PGLI = -2,265880 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pembangunan
Graha Lestari Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen
(VACA, VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA)
bernilai konstan, maka PT Pembangunan Graha Lestari Tbk akan
mengalami rata-rata penurunan ROA sebesar 2,265880%.
9. ROA_PJAA = -0,159707 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pembangunan
Jaya Ancol Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan mengalami
rata-rata penurunan ROA sebesar 0,159707%.
10. ROA_PTSP = 2,420262 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pioneerindo
Gourmet International Tbk diatas adalah jika nilai variabel
independen (VACA, VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV
dan LTA) bernilai konstan, maka PT Pioneerindo Gourmet
International Tbk akan mengalami rata-rata peningkatan ROA sebesar
2,420262%.
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11. ROA_PNSE = 5,427517 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pudjiadi & Sons
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Pudjiadi & Sons Tbk akan mengalami rata-rata peningkatan ROA
sebesar 5,427517%.
12. ROA_PUDP = -1,273764 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pudjiadi
Prestige Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Pudjiadi Prestige Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan ROA sebesar 1,273764%.
13. ROA_ABBA = -2,971515 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Abdi Bangsa
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Abdi Bangsa Tbk akan mengalami rata-rata penurunan ROA
sebesar 2,971515%.

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

108

14. ROA_FORU = 1,139276 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Fortune
Indonesia Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Fortune Indonesia Tbk akan mengalami rata-rata
peningkatan ROA sebesar 1,139276%.
15. ROA_JTPE = 6,824571 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Jasuindo Tiga
Perkasa Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk akan mengalami ratarata peningkatan ROA sebesar 6,824571%.
16. ROA_MNCN = -3,607049 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Media
Nusantara Citra Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen
(VACA, VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA)
bernilai konstan, maka PT Media Nusantara Citra Tbk akan
mengalami rata-rata penurunan ROA sebesar 3,607049%.
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17. ROA_SCMA = -0,232906 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Surya Citra
Media Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Surya Citra Media Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan ROA sebesar 0,232906%.
18. ROA_TMPO = 0,179840 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Tempo Inti
Media Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Tempo Inti Media Tbk akan mengalami rata-rata
peningkatan ROA sebesar 0,179840%.
19. ROA_ASGR = 3,499463 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Astra Graphia
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Astra Graphia Tbk akan mengalami rata-rata peningkatan ROA
sebesar 3,499463%.
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20. ROA_DNET = 1,228580 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Dyviacom
Intrabumi Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Dyviacom Intrabumi Tbk akan mengalami rata-rata
peningkatan ROA sebesar 1,228580%.
21. ROA_MTDL = -0,468864 + 5,852701 VACA + 0,806199 VAHU –
1,127166 STVA – 0,126651 LEV + 1,941458 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Metrodata
Electronics Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Metrodata Electronics Tbk akan mengalami ratarata penurunan ROA sebesar 0,468864%.

4.2.4.2.2. Model Penelitian 2 (ATO)
Hasil regresi data panel dengan metode Common Effect pada
penelitian model 2 sebagai berikut :
Tabel 4.11
Hasil Regresi Metode Common Effect
Dependent Variable: ATO?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/28/13 Time: 14:36
Sample (adjusted): 2009 2012
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Included observations: 4 after adjustments
Cross-sections included: 14
Total pool (unbalanced) observations: 54
Convergence achieved after 8 iterations
Cross sections without valid observations dropped
Variable

Coefficient

C
VACA?
VAHU?
STVA?
LEV?
LTA?
AR(1)

5.071360
0.093200
-0.009320
0.126300
0.017113
-0.165634
0.844725

Std. Error

t-Statistic

1.960490 2.586781
0.078864 1.181775
0.034429 -0.270689
0.982269 0.128580
0.010279 1.664761
0.069459 -2.384621
0.075877 11.13284

Prob.
0.0128
0.2432
0.7878
0.8982
0.1026
0.0212
0.0000

Sumber : Output EViews, data olahan penulis
Berdasarkan tabel diatas maka bentuk persamaan regresi data panel
yang terbentuk adalah sebagai berikut :
ATO = 5,071360 + 0,093200 VACA - 0,009320 VAHU + 0,126300
STVA + 0,017113 LEV - 0,165634 LTA + 0,844725 AR(1)
Dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut :
a. Koefisien konstanta sebesar 5,071360 memberikan indikasi bahwa
jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan STVA) dan
variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka nilai ATO
pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012 rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar 5,071360
kali.
b. Koefisien regresi yang dimiliki oleh VACA menghasilkan nilai
sebesar 0,093200. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel VACA

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

112

tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel
ATO. Hubungan yang positif dan tidak signifikan tersebut
mengindikasikan bahwa jika VACA mengalami kenaikan 1%, maka
nilai ATO pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service
periode 2008-2012 rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar
0,093200 kali dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
c. Koefisien regresi yang dimiliki oleh VAHU menghasilkan nilai
sebesar - 0,009320. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel VAHU
tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel
ATO. Hubungan yang negatif dan tidak signifikan tersebut
mengindikasikan bahwa jika VAHU mengalami kenaikan 1%, maka
nilai ATO pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service
periode 2008-2012 rata-rata akan mengalami penurunan sebesar
0,009320 kali dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
d. Koefisien regresi yang dimiliki oleh STVA menghasilkan nilai
sebesar 0,126300. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel STVA
tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel
ATO. Hubungan yang positif dan tidak signifikan tersebut
mengindikasikan bahwa jika STVA mengalami kenaikan 1%, maka
nilai ATO pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan
tourism, advertising, printing dan media serta computer dan service
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periode 2008-2012 rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar
0,126300 kali dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
e. Koefisien regresi yang dimiliki oleh LEV menghasilkan nilai sebesar
0,017113. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel LEV tidak
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel ATO.
Hubungan yang positif dan tidak signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika LEV mengalami kenaikan 1%, maka nilai ATO pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar 0,017113 kali dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
f. Koefisien regresi yang dimiliki oleh LTA menghasilkan nilai sebesar
-0,165634. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel LTA
berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel ATO.
Hubungan yang negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika LTA mengalami kenaikan Rp 1, maka nilai ATO pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami penurunan sebesar 0,165634 kali dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
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4.2.4.2.3. Model Penelitian 3 (PBV)
Hasil regresi data panel dengan metode Fixed Effect pada penelitian
model 3 disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 4.12
Hasil Regresi Metode Fixed Effect
Dependent Variable: PBV?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/28/13 Time: 14:43
Sample: 2008 2012
Included observations: 5
Cross-sections included: 19
Total pool (unbalanced) observations: 75
Cross sections without valid observations dropped
Variable

Coefficient

C
VACA?
VAHU?
STVA?
LEV?
LTA?
Fixed Effects
(Cross)
_BAYU—C
_PDES—C
_FAST—C
_SHID—C
_INPP—C
_PANR—C
_PGLI—C
_PJAA—C
_PNSE—C
_PUDP—C
_ABBA—C
_FORU—C
_JTPE—C
_MNCN—C
_SCMA—C
_TMPO—C

-29.07583
1.968718
0.127361
-1.623504
-0.031232
1.165873

Std. Error

t-Statistic

9.072246 -3.204920
0.708878 2.777230
0.028803 4.421844
0.380032 -4.272024
0.012345 -2.529940
0.354905 3.285026

0.442718
-0.034696
1.288584
-1.905720
-1.188381
7.801494
2.512083
-2.351443
-0.698107
-0.522751
0.683882
-0.142258
0.431833
-4.051247
-2.800086
-0.330906

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

Prob.
0.0023
0.0077
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_ASGR—C
_DNET--C
_MTDL--C

-0.609606
6.413505
-2.178629

Sumber : Output EViews, data olahan penulis
Berdasarkan tabel diatas maka bentuk persamaan regresi data panel
yang terbentuk adalah sebagai berikut :
PBV = -29,07583 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU - 1,623504
STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut :
a. Koefisien konstanta sebesar -29,07583 memberikan indikasi bahwa
jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan STVA) dan
variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka nilai PBV
pada perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing dan media serta computer dan service periode
2008-2012 rata-rata akan mengalami penurunan sebesar 29,07583
kali.
b. Koefisien regresi yang dimiliki oleh VACA menghasilkan nilai
sebesar 1,968718. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel VACA
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel PBV.
Hubungan yang positif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika VACA mengalami kenaikan 1%, maka nilai PBV pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
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rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar 1,968718 kali dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
c. Koefisien regresi yang dimiliki oleh VAHU menghasilkan nilai
sebesar 0,127361. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel VAHU
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel PBV.
Hubungan yang positif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika VAHU mengalami kenaikan 1%, maka nilai PBV pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar 0,127361 kali dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
d. Koefisien regresi yang dimiliki oleh STVA menghasilkan nilai
sebesar - 1,623504. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel STVA
berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel PBV.
Hubungan yang negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika STVA mengalami kenaikan 1%, maka nilai PBV pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami penurunan sebesar 1,623504 kali dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
e. Koefisien regresi yang dimiliki oleh LEV menghasilkan nilai sebesar
-0,031232. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel LEV
berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel PBV.
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Hubungan yang negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika LEV mengalami kenaikan 1%, maka nilai PBV pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami penurunan sebesar 0,031232 kali dengan
asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
f. Koefisien regresi yang dimiliki oleh LTA menghasilkan nilai sebesar
1,165873. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel LTA
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel PBV.
Hubungan yang positif dan signifikan tersebut mengindikasikan
bahwa jika LTA mengalami kenaikan Rp 1, maka nilai PBV pada
perusahaan jasa subsektor restaurant, hotel dan tourism, advertising,
printing dan media serta computer dan service periode 2008-2012
rata-rata akan mengalami peningkatan sebesar Ln1,165873 atau 3,21
kali dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
Selain itu, metode Fixed Effect memiliki keunggulan dibandingkan
dengan metode regresi yang lain. Keunggulan dari metode ini adalah
peneliti dapat melihat interpretasi model regresi pada masing-masing
perusahaan. Berikut interpretasi model regresi untuk masing-masing
perusahaan :
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1. PBV_BAYU = 0,442718 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Bayu Buana
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Bayu Buana Tbk akan mengalami rata-rata peningkatan PBV
sebesar 0,442718 kali.
2. PBV_PDES = -0,034696 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Destinasi Tirta
Nusantara Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk akan mengalami
rata-rata penurunan PBV sebesar 0,034696 kali.
3. PBV_FAST = 1,288584 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU –
1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Fast Food
Indonesia Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Fast Food Indonesia Tbk akan mengalami rata-rata
peningkatan PBV sebesar 1,288584 kali.
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4. PBV_SHID = -1,905720 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Hotel Sahid
Jaya Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Hotel Sahid Jaya Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan PBV sebesar 1,905720 kali.
5. PBV_INPP = -1,188381 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Indonesian
Paradise Property Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen
(VACA, VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA)
bernilai konstan, maka PT Indonesian Paradise Property Tbk akan
mengalami rata-rata penurunan PBV sebesar 1,188381 kali.
6. PBV_PANR = 7,801494 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Panorama
Sentrawisata Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Panorama Sentrawisata Tbk akan mengalami ratarata peningkatan PBV sebesar 7,801494 kali.
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7. PBV_PGLI = 2,512083 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pembangunan
Graha Lestari Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen
(VACA, VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA)
bernilai konstan, maka PT Pembangunan Graha Lestari Tbk akan
mengalami rata-rata peningkatan PBV sebesar 2,512083 kali.
8. PBV_PJAA = -2,351443 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pembangunan
Jaya Ancol Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan mengalami
rata-rata penurunan PBV sebesar 2,351443 kali.
9. PBV_PNSE = -0,698107 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pudjiadi & Sons
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Pudjiadi & Sons Tbk akan mengalami rata-rata penurunan PBV
sebesar 0,698107 kali.
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10. PBV_PUDP = -0,522751 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU –
1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Pudjiadi
Prestige Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Pudjiadi Prestige Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan PBV sebesar 0,522751 kali.
11. PBV_ABBA = 0,683882 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Abdi Bangsa
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Abdi Bangsa Tbk akan mengalami rata-rata peningkatan PBV
sebesar 0,683882 kali.
12. PBV_FORU = -0,142258 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Fortune
Indonesia Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Fortune Indonesia Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan PBV sebesar 0,142258 kali.
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13. PBV_JTPE = 0,431833 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Jasuindo Tiga
Perkasa Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk akan mengalami ratarata peningkatan PBV sebesar 0,431833 kali.
14. PBV_MNCN = -4,051247 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Media
Nusantara Citra Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen
(VACA, VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA)
bernilai konstan, maka PT Media Nusantara Citra Tbk akan
mengalami rata-rata penurunan PBV sebesar 4,051247 kali.
15. PBV_SCMA = -2,800086 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Surya Citra
Media Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Surya Citra Media Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan PBV sebesar 2,800086 kali.
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16. PBV_TMPO = -0,330906 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Tempo Inti
Media Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Tempo Inti Media Tbk akan mengalami rata-rata
penurunan PBV sebesar 0,330906 kali.
17. PBV_ASGR = -0,609606 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Astra Graphia
Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA, VAHU, dan
STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai konstan, maka
PT Astra Graphia Tbk akan mengalami rata-rata penurunan PBV
sebesar 0,609606 kali.
18. PBV_DNET = 6,413505 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Dyviacom
Intrabumi Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Dyviacom Intrabumi Tbk akan mengalami rata-rata
peningkatan PBV sebesar 6,413505 kali.
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19. PBV_MTDL = -2,178629 + 1,968718 VACA + 0,127361 VAHU 1,623504 STVA – 0,031232 LEV + 1,165873 LTA
Interpretasi persamaan model regresi pada PT Metrodata
Electronics Tbk diatas adalah jika nilai variabel independen (VACA,
VAHU, dan STVA) dan variabel kontrol (LEV dan LTA) bernilai
konstan, maka PT Metrodata Electronics Tbk akan mengalami ratarata penurunan PBV sebesar 2,178629 kali.

4.2.5.Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.5.1.Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang
dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen

pada

suatu

model

regresi

secara

masing-masing

(parsial).

Ketentuannya dengan melihat probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar
5%. Apabila t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak,
sebaliknya apabila -t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak. Jika
melihat dari probabilitasnya, kriterianya adalah apabila probabilitasnya
(signifikansi) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas
(signifikansi) > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak.
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Tabel 4.13
Hasil Uji t Seluruh Model Penelitian
Model Penelitian 1
(ROA)
t-Statistik

VACA
VAHU
STVA
LEV
LTA

2.764820
2.119371
-1.033258
-3.286108
1.748704

tTabel
1.662
1.662
1.662
1.662
1.662

Prob.
0.0073
0.0377
0.3051
0.0016
0.0848

Model Penelitian 2
(ATO)
tStatistik
1.181775
-0.270689
0.128580
1.664761
-2.384621

tTabel
1.670
1.670
1.670
1.670
1.670

Prob.
0.2432
0.7878
0.8982
0.1026
0.0212

Model Penelitian 3
(PBV)
tStatistik
2.777230
4.421844
-4.272024
-2.529940
3.285026

tTabel
1.667
1.667
1.667
1.667
1.667

Prob.
0.0077
0.0001
0.0001
0.0145
0.0018

Sumber : Output EViews, data olahan penulis
4.2.5.1.1. Model penelitian 1 (ROA)
Hipotesis 1:
Ho 1a: VACA tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan
Ha 1a: VACA berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel VACA memiliki tstatistik 2,764820 dengan probabilitas sebesar 0,0073 lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% (0,0073 < 0,05) yang artinya Ho

1a

ditolak. Ini

mengindikasikan bahwa VACA secara parsial memiliki pengaruh yang
signifikan positif terhadap ROA perusahaan (Ha 1a diterima).

Ho 1b: VAHU tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan
Ha 1b: VAHU berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel VAHU memiliki tstatistik 2,119371 dengan probabilitas sebesar 0,0377 lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% (0,0377 < 0,05) yang artinya Ho
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mengindikasikan bahwa VAHU secara parsial memiliki pengaruh yang
signifikan positif terhadap ROA perusahaan (Ha 1b diterima).

Ho 1c: STVA tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan
Ha 1c: STVA berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel STVA memiliki tstatistik -1,033258 dengan probabilitas sebesar 0,3051 lebih besar dari
tingkat signifikansi 5% (0,3051 > 0,05) yang artinya Ho

1c

tidak dapat

ditolak. Ini mengindikasikan bahwa STVA secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap ROA perusahaan (Ha 1c ditolak).

Namun, untuk variabel kontrol berupa rasio leverage (LEV) dan
ukuran perusahaan (LTA) diperoleh hasil yang berbeda terhadap ROA.
Hal ini ditandai dengan nilai probabilitas LEV signifikan sebesar 0,0016
dan LTA mendekati signifikan sebesar 0,0848. LEV dan LTA juga
memiliki t-statistik yang berbeda dimana masing-masing sebesar 3,286108 dan 1,748704.

4.2.5.1.2. Model Penelitian 2 (ATO)
Hipotesis 2:
Ho 2a: VACA tidak berpengaruh signifikan terhadap ATO perusahaan
Ha 2a: VACA berpengaruh signifikan terhadap ATO perusahaan
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel VACA memiliki tstatistik 1,181775 dengan probabilitas sebesar 0,2432 lebih besar dari
tingkat signifikansi 5% (0,2432 > 0,05) yang artinya Ho

2a

tidak dapat

ditolak. Ini mengindikasikan bahwa VACA secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap ATO perusahaan (Ha 2a ditolak).

Ho 2b: VAHU tidak berpengaruh signifikan terhadap ATO perusahaan
Ha 2b: VAHU berpengaruh signifikan terhadap ATO perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel VAHU memiliki tstatistik -0,270689 dengan probabilitas sebesar 0,7878 lebih besar dari
tingkat signifikansi 5% (0,7878 > 0,05) yang artinya Ho

2b

tidak dapat

ditolak. Ini mengindikasikan bahwa VAHU secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap ATO perusahaan (Ha 2b ditolak).

Ho 2c: STVA tidak berpengaruh signifikan terhadap ATO perusahaan
Ha 2c: STVA berpengaruh signifikan terhadap ATO perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel STVA memiliki tstatistik 0,128580 dengan probabilitas sebesar 0,8982 lebih besar dari
tingkat signifikansi 5% (0,8982 > 0,05) yang artinya Ho

2c

tidak dapat

ditolak. Ini mengindikasikan bahwa STVA secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap ATO perusahaan (Ha 2c ditolak).
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Namun, untuk variabel kontrol berupa rasio leverage (LEV) dan
ukuran perusahaan (LTA) diperoleh hasil yang berbeda. LEV memiliki
probabilitas yang tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05 yakni
0,1026 dan t-statistik sebesar 1,664761 sedangkan LTA memiliki
probabilitas yang signifikan sebesar 0,0212 dan t-statistik -2,384621.

4.2.5.1.3. Model Penelitian 3 (PBV)
Hipotesis 3:
Ho 3a: VACA tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV perusahaan
Ha 3a: VACA berpengaruh signifikan terhadap PBV perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel VACA memiliki tstatistik 2,777230 dengan probabilitas sebesar 0,0077 lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% (0,0077 < 0,05) yang artinya Ho

3a

ditolak. Ini

mengindikasikan bahwa VACA secara parsial memiliki pengaruh yang
signifikan positif terhadap PBV perusahaan (Ha 3a diterima).

Ho 3b: VAHU tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV perusahaan
Ha 3b: VAHU berpengaruh signifikan terhadap PBV perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel VAHU memiliki tstatistik 4,421844 dengan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% (0,0001 < 0,05) yang artinya Ho

3b

ditolak. Ini

mengindikasikan bahwa VAHU secara parsial memiliki pengaruh yang
signifikan positif terhadap PBV perusahaan (Ha 3b diterima).
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Ho 3c: STVA tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV perusahaan
Ha 3c: STVA berpengaruh signifikan terhadap PBV perusahaan
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, variabel STVA memiliki tstatistik -4,272024 dengan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% (0,0001 < 0,05) yang artinya Ho

3c

ditolak. Ini

mengindikasikan bahwa STVA secara parsial memiliki pengaruh yang
signifikan negatif terhadap PBV perusahaan (Ha 3c diterima).

Namun, untuk variabel kontrol berupa rasio leverage (LEV) dan
ukuran perusahaan (LTA) diperoleh hasil yang berbeda. LEV dan LTA
sama-sama memiliki probabilitas yang signifikan karena lebih kecil dari
0,05 dengan nilai masing-masing sebesar 0,0145 dan 0,0018, sedangkan
t-statistik milik LEV negatif sebesar -2,529940 dimana LTA positif
3,285026.

4.2.5.2.Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi
variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu,
koefisien determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur
seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini
menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain
yaitu nilai Adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel
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independen dan ukuran sampel. Berikut adalah tabel yang berisi ringkasan
koefisien determinasi dari seluruh model penelitian yang digunakan :
Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi Seluruh Model Penelitian
Model
Penelitian 1
(ROA)
0.785353

Model
Penelitian 2
(ATO)
0.761347

Adjusted Rsquared
Sumber : Output EViews, data olahan penulis

Model Penelitian
3 (PBV)
0.867777

Hasil koefisien determinasi tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted
R2 pada model penelitian 1 sebesar 0,785353 atau 78,5353%. Ini berarti variabel
independen, yaitu VACA, VAHU, STVA, LEV, dan LTA menjelaskan variasi
ROA dengan baik sebesar 78,5353%, sedangkan sisanya sebesar 21,4647%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian.
Hasil koefisien determinasi tabel diatas menunjukkan bahwa model
penelitian 2 memiliki nilai Adjusted R2 sebesar 0,761347 atau 76,1347%. Ini
berarti variabel independen, yaitu VACA, VAHU, STVA, LEV, dan LTA
menjelaskan variasi ATO dengan baik sebesar 76,1347%, sedangkan sisanya
23,8653% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model
penelitian.
Model penelitian 3 memiliki nilai Adjusted R2 sebesar 0,867777 atau
86,7777%. Ini berarti variabel independen, yaitu VACA, VAHU, STVA, LEV,
dan LTA menjelaskan variasi PBV dengan baik sebesar 86,7777% sedangkan
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sisanya sebesar 13,2223% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan
dalam model penelitian.

4.2.6.Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.6.1.Pengaruh VACA, VAHU, dan STVA Secara Parsial Terhadap ROA
Perusahaan
Dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan,
sumber daya internal perusahaan merupakan faktor yang lebih penting daripada
faktor eksternal. Sumber daya internal tersebut dapat dikelompokkan menjadi
tiga kategori, antara lain sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber
daya struktural. Berdasarkan pandangan teori stakeholder dan teori resourcebased view (RBV), perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan
kinerja optimal dengan menggabungkan dan menggunakan aset-aset yang
dimiliki perusahaan sebagai sarana untuk meningkatkan laba, hal ini akan
menguntungkan para stakeholder. Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat
pengaruh Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital
(VAHU), dan Structural Capital Value Added (STVA) secara parsial terhadap
Return On Assets (ROA) perusahaan.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh
hasil bahwa variabel VACA, VAHU, dan STVA memiliki pengaruh yang
berbeda-beda terhadap ROA. VACA dan VAHU berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ROA, sedangkan STVA tidak berpengaruh signifikan
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terhadap ROA. Selain itu, variabel kontrol LEV memiliki pengaruh negatif
signifikan, sedangkan LTA memiliki pengaruh positif tidak signifikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa VACA dan VAHU berpengaruh positif
signifikan terhadap ROA sejalan dengan teori yang ada dan penelitian Chen et al.
(2003) serta Latif et al. (2012), tetapi tidak dengan Firer dan Williams (2003).
Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan modal perusahaan secara efisiensi dapat
memperkecil biaya sehingga akan meningkatkan ROA. Ini menunjukkan bahwa
perusahaan jasa telah menggunakan modal yang mereka miliki secara optimal
dan memenangkan kompetisi (competitive advantages) sehingga profitabilitas
perusahaan meningkat. Hasil pengujian juga menandakan adanya pengaruh
positif signifikan VAHU terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa VAHU
mendukung peningkatan kinerja perusahaan jasa. Beberapa faktor yang
menyebabkan VAHU meningkatkan laba perusahaan antara lain, perusahaan
telah mengelola SDM yang mereka miliki secara optimal melalui pelatihan dan
pengembangan yang diberikan kepada karyawan sehingga keterampilan,
pengetahuan, dan kemampuan karyawan meningkat. Alasan lainnya adalah
adanya indikasi bahwa gaji dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan
kepada karyawannya, mampu untuk memotivasi karyawan dalam bekerja untuk
meningkatkan profit perusahaan.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa STVA tidak berpengaruh signifikan
terhadap ROA sejalan dengan penelitian Chen et al. (2003), Wahdikorin (2010),
dan Rahmawati (2012). Akan tetapi, berbeda dengan teori yang ada dan hasil
penelitian Firer dan Williams (2003). Hal ini menyimpulkan bahwa efisiensi
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modal struktural nampaknya belum mampu meningkatkan kemampuan
menghasilkan laba perusahaan (Wahdikorin, 2010). Organisasi yang memiliki
struktur yang kuat akan memiliki budaya kerja yang memungkinkan karyawan
mereka untuk mencoba hal-hal baru, untuk belajar dan praktek (Bontis et al,
2000). Menurut Chen et al. (2005), diduga STVA bukan merupakan indikator
yang baik dalam menjelaskan structural capital perusahaan karena structural
capital hanya diukur dengan menggunakan value added dikurangi dengan human
capital sehingga cara pengukuran ini kemungkinan belum dapat mencerminkan
STVA secara keseluruhan. Indikasi lainnya bahwa jumlah structural capital (SC)
yang dibutuhkan oleh perusahaan belum mampu untuk memenuhi proses
rutinitas perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang optimal, tanpa diiringi
oleh pengelolaan SC yang baik seperti pengelolaan sistem, prosedur, database
akan menghambat produktivitas karyawan dalam menghasilkan value added
(Wahdikorin, 2010).
Hasil variabel kontrol LEV menunjukkan pengaruh negatif signifikan
terhadap ROA. Ini mencerminkan bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan
menunjang jalannya aktivitas perusahaan, perusahaan membutuhkan dana
tambahan yang tidak sedikit. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh dana,
yaitu dengan modal sendiri dan modal pinjaman. Dengan adanya tambahan
modal berupa utang, perusahaan dapat melangsungkan kegiatan operasional
perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi, jika utang
semakin besar maka akan menurunkan ROA karena keuntungan yang diperoleh
akan dialokasikan untuk membayar utang. Utang yang semakin tinggi dapat
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mendekatkan perusahaan pada kebangkrutan pula. Oleh karena itu, perusahaan
jasa dapat memfokuskan diri untuk meningkatkan nilai ROA dari dua komponen
saja, yaitu VACA dan VAHU.

4.2.6.2.Pengaruh VACA, VAHU, dan STVA Secara Parsial Terhadap ATO
Perusahaan
Sumber daya internal perusahaan merupakan faktor yang lebih penting dalam
mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan
faktor eksternal. Sumber daya internal tersebut dapat dikelompokkan menjadi
tiga kategori, antara lain sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber
daya struktural. Berdasarkan teori resource-based view (RBV), perusahaan akan
mendapatkan keunggulan kompetitif yang khas dan kinerja optimal yang
diharapkan mampu mendukung kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kebutuhan pelanggan dengan menggabungkan dan menggunakan aset-aset yang
dimiliki perusahaan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan
karena produk yang dihasilkan akan lebih unggul dibandingkan produk
pesaingnya. Menurut pandangan stakeholder theory, peningkatan penjualan yang
dihasilkan akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang akan
menguntungkan para stakeholder (Dewi, 2011). Maka dari itu, penelitian ini
ingin melihat pengaruh Value Added Capital Employed (VACA), Value Added
Human Capital (VAHU), dan Structural Capital Value Added (STVA) secara
parsial terhadap Asset Turn Over (ATO) perusahaan.
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Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh
hasil bahwa masing-masing variabel VACA, VAHU, dan STVA memiliki
pengaruh yang tidak signifikan terhadap ATO. VACA dan STVA berpengaruh
positif tidak signifikan, sedangkan VAHU berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap ATO. Selain itu, variabel kontrol LEV memiliki pengaruh positif tidak
signifikan, sedangkan LTA memiliki pengaruh signifikan negatif.
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang ada, tetapi temuan
ini memperkuat hasil penelitian Firer dan Williams (2003) dan Latif et al. (2012).
Hal ini menjelaskan bahwa VACA dan STVA belum dimanfaatkan secara efisien
oleh perusahaan jasa. Dengan begitu perusahaan jasa belum mampu secara
optimal meningkatkan penjualan karena ada indikasi produk yang dihasilkan
tidak lebih unggul atau sama saja dengan produk pesaingnya sehingga
perusahaan belum memiliki keunggulan kompetitif yang khas.
Hasil pengujian menandakan adanya pengaruh negatif tidak signifikan
VAHU terhadap ATO. Menurut hasil penelitian Firer dan Williams (2003) di
Afrika Selatan, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan publik dan lingkungan
bisnis mungkin mendikte trade-off antara modal fisik dan modal manusia.
Artinya, perusahaan memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap upaya
untuk memaksimalkan pemanfaatan tangible assets daripada pengembangan
human capital. Singkatnya, perusahaan memberikan sedikit perhatian kepada
sumber daya manusia yang mereka miliki karena dianggap kurang efektif
dibandingkan menggunakan aktiva berwujud. Ini dapat mengindikasikan bahwa
perusahaan jasa di Indonesia memiliki pemikiran yang sama dengan perusahaan
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publik di Afrika Selatan. Adapun faktor-faktor lain yang mengakibatkan human
capital tidak dapat memberikan value added pada perusahaan, seperti kurangnya
pemanfaatan kualitas sumber daya yang dimiliki, kurangnya gaji dan tunjangan
yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, kurangnya motivasi karyawan
dalam meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan, tanpa diiringi oleh
pengelolaan SDM yang baik seperti pelatihan dan pengembangan karyawan
(Wahdikorin, 2010).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontrol LTA memiliki
pengaruh signifikan negatif terhadap ATO. Ukuran perusahaan menjadi salah
satu faktor yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja perusahaan. Besar
kecilnya ukuran perusahaan diukur dari jumlah aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan. Firer dan Williams (2003) dan Ghosh dan Modal (2009),
mengatakan bahwa ukuran perusahaan ditentukan dari jumlah total aktiva yang
dimiliki perusahaan. Semakin besar aktiva, maka semakin besar ukuran
perusahaan. Dilihat dari rumus ATO dimana pendapatan dibandingkan dengan
rata-rata aset, semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil
ATO yang didapat, dengan asumsi pendapatan yang diterima konstan. Inilah
yang menyebabkan LTA berpengaruh negatif terhadap ATO.

4.2.6.3.Pengaruh VACA, VAHU, dan STVA Secara Parsial Terhadap PBV
Perusahaan
Menurut pandangan resource-based view (RBV), apabila perusahaan dapat
memanfaatkan secara optimal intellectual capital yang dimiliki, maka akan
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tercipta keunggulan kompetitif sehingga kinerja perusahaan meningkat dan pada
akhirnya nilai perusahaan meningkat pula. Dengan nilai usaha yang tinggi
membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan
modalnya (Dewi, 2011). Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yaitu apabila
kinerja perusahaan semakin meningkat, labanya juga akan meningkat sehingga
menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat dinikmati oleh para stakeholder.
Harga yang dibayar oleh investor mencerminkan nilai perusahaan. Perbedaan
antara nilai pasar dan nilai buku yang signifikan mengindikasikan adanya aset
tersembunyi yaitu modal intelektual. Market value terjadi karena masuknya
konsep modal intelektual yang merupakan faktor utama yang dapat
meningkatkan nilai suatu perusahaan (Ulum, 2009). Komponen modal intelektual
dikelompokkan menjadi tiga kategori, antara lain sumber daya fisik, sumber daya
manusia, dan sumber daya struktural. Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat
pengaruh Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital
(VAHU), dan Structural Capital Value Added (STVA) secara parsial terhadap
Price to Book Value (PBV) perusahaan.
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh
hasil bahwa masing-masing variabel VACA, VAHU, dan STVA memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap PBV. VACA dan VAHU berpengaruh positif
signifikan, sedangkan STVA berpengaruh negatif signifikan terhadap PBV.
Selain itu, variabel kontrol LEV berpengaruh signifikan negative, sedangkan
LTA berpengaruh signifikan positif.
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Hasil penelitian ini mendukung temuan Chen et al. (2005), Latif et al. (2012),
dan Rahayu (2012) yang menunjukkan bahwa komponen modal intelektual
memiliki pengaruh terhadap kinerja pasar. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil
penelitian Yuniasih dkk. (2010) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh
modal intelektual pada kinerja pasar. Modal intelektual yang dikelola dengan
baik dapat menjadi alat strategis bagi perusahaan. Penggunaan modal intelektual
secara optimal dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan secara baik
sehingga konsumen yang memanfaatkan layanan di perusahaan jasa merasa puas.
Kepuasan konsumen atas layanan yang diberikan perusahaan ini pada akhirnya
dapat meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan dan juga penilaian yang tinggi
dari pasar terhadap kinerja perusahaan. Menurut Belkaoui (2003) dalam Yuniasih
dkk (2010), seharusnya pasar memberikan nilai yang lebih tinggi atas modal
intelektual perusahaan. Ini berarti pasar memberikan penilaian yang lebih tinggi
pada perusahaan yang memiliki modal intelektual yang lebih tinggi.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa VACA dan VAHU memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap PBV sesuai dengan penelitian Chen et al.
(2005). Ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai efisiensi penggunaan
aset fisik dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan mampu ditangkap
pasar sehingga rasio PBV meningkat. Overvalued saham yang terjadi mampu
dijelaskan oleh modal intelektual perusahaan (Yuniasih dkk, 2010). Berdasarkan
teori RBV, agar dapat bersaing perusahaan harus memiliki dan memanfaatkan
secara optimal keunggulan kompetitif yang dapat menciptakan nilai lebih bagi
perusahaan – dalam penelitian ini adalah VACA dan VAHU. Keunggulan
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kompetitif inilah yang merupakan modal perusahaan agar dapat bertahan dalam
menghadapi persaingan bisnis yang ketat. Hal ini akan berdampak pada persepsi
pasar terhadap nilai perusahaan yang akan meningkat.
Penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan bahwa STVA berpengaruh
negatif signifikan terhadap PBV. Hal ini berarti pasar tidak memberikan nilai
yang lebih tinggi pada structural capital perusahaan (Yuniasih dkk, 2010). Pasar
mungkin lebih menghargai faktor lain seperti physical capital dan human capital
perusahaan. Menurut Kuryanto dan Syafruddin (2008), kemungkinan terdapat
indikasi bahwa penggunaan aset fisik dan keuangan masih mendominasi untuk
memberi kontribusi pada kinerja perusahaan yang akhirnya dapat meningkatkan
return saham sehingga dapat memberikan pengaruh capital gain yang akan
diperoleh investor. Selain itu, menurut Chen et al. (2005) diduga STVA bukan
merupakan indikator yang baik dalam menjelaskan structural capital perusahaan
karena structural capital hanya diukur dengan menggunakan value added
dikurangi dengan human capital sehingga cara pengukuran ini kemungkinan
belum dapat mencerminkan STVA secara keseluruhan.
Hasil variabel kontrol LEV menunjukkan pengaruh negatif signifikan
terhadap PBV. Ini mencerminkan bahwa semakin besar utang yang dimiliki olah
perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Utang
yang semakin tinggi dapat mendekatkan perusahaan pada kebangkrutan dimana
kondisi ini merugikan bagi investor.
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4.2.7.Implikasi Manajerial
Berdasarkan

teori

resource-based

view

(RBV),

perusahaan

akan

mendapatkan keunggulan kompetitif yang khas dan kinerja optimal yang
diharapkan mampu mendukung kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba,
penjualan, dan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat pula dengan
menggabungkan dan menggunakan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Dengan
nilai usaha yang tinggi, membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk
menanamkan modalnya. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yaitu apabila
kinerja perusahaan semakin meningkat, labanya juga akan meningkat sehingga
menghasilkan keuntungan yang nantinya akan menguntungkan para stakeholder.
Teori RBV juga menjelaskan bahwa dalam mencapai dan mempertahankan
keunggulan kompetitif perusahaan, sumber daya internal perusahaan merupakan
faktor yang lebih penting daripada faktor eksternal. Sumber daya internal tersebut
dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, antara lain sumber daya fisik, sumber
daya manusia, dan sumber daya struktural. Ketiga kategori tersebut merupakan
komponen-komponen intellectual capital.
Secara umum hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa
komponen intellectual capital yakni VACA, VAHU, dan STVA memberikan hasil
yang beragam terhadap kinerja perusahaan sektor jasa (ROA, ATO, dan PBV) yang
listed di BEI periode 2008-2012. VACA berpengaruh positif signifikan terhadap
ROA dan PBV, sedangkan terhadap ATO tidak berpengaruh signifikan. VAHU
berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan PBV, tetapi terhadap ATO
memiliki pengaruh tidak signifikan. Komponen terakhir yaitu STVA memiliki
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pengaruh tidak signifikan terhadap ROA dan ATO, sedangkan negatif signifikan
terhadap PBV.
Temuan ini menunjukkan bahwa komponen intellectual capital yakni VACA
dan VAHU yang dimiliki oleh perusahaan jasa dapat meningkatkan kemampuan
perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA
dan PVB. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan jasa telah memanfaatkan
secara optimal modal intelektualnya yang berupa modal fisik dan sumber daya
manusia. Maka dari itu, sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan intellectual
capital yang dimiliki sehingga akan berdampak positif pada kinerja perusahaannya.
Namun, pengaruh komponen STVA terhadap ROA dan PBV pada penelitian ini
tidak signifikan dan signifikan. Pengaruh VACA, VAHU, dan STVA terhadap ATO
menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
Dari komponen-komponen modal intelektual tersebut dapat disimpulkan
bahwa VACA adalah komponen modal intelektual yang memiliki pengaruh paling
positif terhadap ketiga proksi kinerja perusahaan dan PBV adalah kinerja keuangan
yang paling dipengaruhi oleh modal intelektual, dimana ketiga komponen IC
memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan VAHU dan STVA memiliki
pengaruh yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan jasa dapat memfokuskan
diri untuk meningkatkan nilai ROA dan PBV dari dua komponen, yaitu VACA dan
VAHU. Sedangkan untuk meningkatkan ATO, perusahaan jasa sebaiknya
memberikan perhatian lebih terhadap VACA dan STVA karena tidak terlepas
kemungkinan kedua komponen ini akan memberikan dampak yang signifikan
apabila lebih ditingkatkan pemanfaatannya.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap
kinerja perusahaan sektor jasa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan sektor jasa, yaitu restaurant, hotel dan tourism, advertising, printing, dan
media serta computer dan service yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 20082012. Intellectual capital diukur dengan model Pulic-Value Added Intellectual
Coefficients (VAICTM) dengan ketiga komponennya yang diukur berdasarkan efisiensi
atau kemampuannya dalam menciptakan value added yaitu Value Added Capital
Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU), dan Structural Capital
Value Added (STVA). Sedangkan, kinerja perusahaan yang digunakan antara lain, rasio
profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA), rasio produktivitas
yang diproksikan dengan Asset Turn Over (ATO) dan kinerja pasar yang diproksikan
dengan Price to Book Value (PBV). Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol
yaitu ukuran perusahaan dan leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio.
Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa :
1. Hasil pengujian regresi linier diperoleh bahwa variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Value Added Capital Employed (VACA) dan Value Added
Human Capital (VAHU) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap
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Return On Assets (ROA), sedangkan Structural Capital Value Added (STVA)
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.
2. Hasil pengujian regresi linier diperoleh bahwa variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Value Added Capital Employed (VACA) dan Structural
Capital Value Added (STVA) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Asset Turn Over (ATO), sedangkan Value Added Human Capital (VAHU)
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ATO.
3. Hasil pengujian regresi linier diperoleh bahwa variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Value Added Capital Employed (VACA) dan Value Added
Human Capital (VAHU) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Price
to Book Value (PBV), sedangkan Structural Capital Value Added (STVA) memiliki
pengaruh yang signifikan negatif terhadap PBV.

5.2.Saran
Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat
beberapa saran untuk perbaikan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu :
1. Bagi pihak perusahaan, baik sumber daya yang berwujud (physical capital) maupun
tidak berwujud (human capital dan structural capital) apabila dimanfaatkan secara
optimal, maka dapat menjadi sarana dalam mencitpakan keunggulan kompetitif
perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan
semakin meningkat, labanya juga akan meningkat sehingga menghasilkan
keuntungan yang nantinya akan menguntungkan para stakeholder.
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2. Apabila perusahaan sektor jasa khususnya subsektor restaurant, hotel dan tourism,
advertising, printing, dan media serta computer dan service ingin meningkatkan
rasio profitabilitas perusahaan berupa Return On Assets (ROA) dan rasio penilaian
pasar berupa Price to Book Value (PBV), maka perusahaan dapat memanfaatkan
secara optimal komponen Intellectual Capital yakni Value Added Capital Employed
(VACA) dan Value Added Human Capital (VAHU).
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel lebih dari satu jenis
perusahaan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan
representatif dan menambah variabel kinerja perusahaan yang belum termasuk di
dalam penelitian ini seperti Return On Investment (ROI) dan Tobin’s q. Selain itu
penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk meneliti pengaruh intellectual
capital terhadap kinerja perusahaan tahun berikutnya.
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LAMPIRAN I
Data Olahan

Data Yang Diolah Untuk Penelitian Model 1 (ROA)
PERUSAHAAN TAHUN
ROA
VACA
VAHU
STVA
LEV
_BAYU
2008 3.053435 0.350549 1.318182 0.241379
57.277
_BAYU
2009 0.191847 0.340449 1.246914 0.19802 56.37255
_BAYU
2010 3.317536 0.395876 1.454545
0.3125 55.50459
_BAYU
2011 5.063291 0.363248 1.491228 0.329412 54.6875
_BAYU
2012 5.472637 0.322121 1.653188 0.395108 52.44957
_PDES
2008 3.508772 0.193269 3.295082 0.696517 38.15029
_PDES
2009 1.744186 0.152818 2.893287 0.654372 35.67251
_PDES
2010 2.105263
0.2425 3.592593 0.721649 42.10526
_PDES
2011 3.516484 0.339844 3.782609 0.735632 47.96748
_PDES
2012 3.781513 0.340146 3.426471 0.708155
40
_FAST
2008 17.66784 1.086957 1.822917 0.451429 38.47134
_FAST
2009 19.93428 1.067293 1.948571 0.486804 38.61671
_FAST
2010 17.56697 0.973815 1.942786 0.485275 35.11327
_FAST
2011 16.45115
1 1.863229 0.463297 46.31783
_FAST
2012 12.37237 0.948537 1.699819 0.411702 44.38833
_SHID
2008 2.744425 0.019366 0.323529 -2.09091 52.34899
_SHID
2009 1.480263 0.02116
0.3875 -1.58065 52.58065
_SHID
2010 2.905569 0.073955 1.277778 0.217391 49.59612
_SHID
2011 1.077586 0.032967 1.578947 0.366667 26.43492
_SHID
2012 1.023219 0.036876
2
0.5 29.29448
_INPP
2008 1.731602 0.028947 0.916667 -0.09091 2.564103
_INPP
2009 1.305057 0.006366 0.607843 -0.64516 1.814516
_INPP
2010 3.213466 0.033444 3.258065 0.693069 25.52404
_INPP
2011 0.216049 0.046782 1.674157 0.402685 43.77758
_INPP
2012 0.806181 0.071717
2.84 0.647887 46.25813
_MAMI
2008 0.562914 0.020242 16.71429 0.940171 4.777595
_MAMI
2009 0.489796 0.023408 22.66667 0.955882 5.987055
_MAMI
2010 0.173092 0.021368
25
0.96 10.56662
_MAMI
2011 0.242057 0.031857 26.71429 0.962567 12.2571
_MAMI
2012 0.334789 0.033616
24.75 0.959596 16.4539
_PANR
2008 1.090909 0.327354 1.659091 0.39726 58.08271
_PANR
2009 1.119843 0.402597 1.788462 0.44086 52.46914
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LTA
26.08545607
26.04298226
26.10996418
26.26998733
26.57136773
25.87782541
25.86609054
26.06342495
26.22829052
26.15990555
27.38864227
27.67159556
27.8429363
28.06797328
28.20870469
27.11362841
27.15301024
27.15148314
27.84342487
27.89673816
25.4846331
26.93024027
27.42101443
27.75633062
28.24275765
27.13194979
27.14974873
27.20487266
27.22916739
27.2819369
20.09241941
20.00154249

PERUSAHAAN TAHUN
ROA
VACA
VAHU
STVA
LEV
_PANR
2010 1.628959 0.661088 1.504762 0.335443 61.38934
_PANR
2011 3.183792 0.603846 1.891566 0.471338 66.05505
_PANR
2012 3.697479 0.551724 2.318841 0.56875 71.62427
_PGLI
2008 1.641304 0.228508 2.030057 0.507403 18.18182
_PGLI
2009 0.73526 0.189455 1.60503 0.376959 14.35294
_PGLI
2010 0.332147 0.19035 1.409939 0.29075 12.67943
_PGLI
2011 0.796253 0.19837 1.489796 0.328767 15.59633
_PGLI
2012 0.573363 0.208108 1.425926 0.298701 17.77778
_PJAA
2008 10.1227 0.466063 2.802721 0.643204 33.58377
_PJAA
2009 9.58042 0.438017
2.65 0.622642 36.69065
_PJAA
2010 9.167205 0.426716 2.65896 0.623913 31.29382
_PJAA
2011 9.800363 0.401187 2.718391 0.632135 32.12435
_PJAA
2012 8.630303 0.421374 3.118644 0.679348 45.14238
_PTSP
2008 5.128205
12.66 1.503563 0.334913 90.2439
_PTSP
2009 12.71676 3.338095 1.49467 0.330956 76.92308
_PTSP
2010
17 2.056098 1.618042 0.381969 62.38532
_PTSP
2011 22.31405 1.524286 1.729335 0.421743 47.36842
_PTSP
2012 21.36499 1.176471 1.728395 0.421429 41.66667
_PNSE
2008 11.56317 0.971154 3.482759 0.712871 59.21569
_PNSE
2009 15.75092 0.868056 3.90625
0.744 50.51546
_PNSE
2010 13.0719 0.732558
3.6 0.722222 46.41745
_PNSE
2011 13.17365 0.702439
3.6 0.722222 40.92219
_PNSE
2012 11.71429 0.675439 3.208333 0.688312 35.41076
_PUDP
2008 1.568627 0.096635 1.661157 0.39801 18.43137
_PUDP
2009 2.495202 0.101415 1.592593 0.372093 20.30075
_PUDP
2010 3.629764 0.096847 1.387097 0.27907 22.10526
_PUDP
2011 6.709265 0.130705 2.032258 0.507937 29.32551
_PUDP
2012 5.982906 0.151181 2.206897 0.546875 29.63989
_ABBA
2008 2.077922 0.278261 1.85124 0.459821 28.76106
_ABBA
2009 0.614035 0.295915 1.56397 0.360602 28.69565
_ABBA
2010 0.634921 0.449612 1.479592 0.324138
67.75
_ABBA
2011 0.726392 0.65303 1.342679 0.25522 69.01408
_ABBA
2012 0.921659 0.748529 1.468975 0.319253 69.23077
_FORU
2008
4.6875 0.516129 1.371429 0.270833 51.81347
_FORU
2009 3.309693 0.463918 1.285714 0.222222 57.82609
_FORU
2010 3.952569 0.495238 1.368421 0.269231 61.95652
_FORU
2011 4.797048 0.612069 1.392157 0.28169 56.39098
_FORU
2012 4.971319
0.592 1.321429 0.243243 51.36187
_JTPE
2008 7.54717 0.428477 3.14665 0.682202 43.47826
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LTA
20.24325439
20.45322774
20.74474975
24.50462479
24.47189893
24.45578953
24.49895681
24.53661829
27.91717067
28.05592113
28.08157965
28.18319897
28.50158756
25.12699595
25.23568262
25.41469546
25.61686372
26.04078268
26.26499157
26.39472274
26.49571793
26.57269743
26.59141312
26.26406779
26.30683318
26.37674922
26.55440886
26.61263907
26.14494693
26.16099789
26.71449652
26.77738486
26.81356729
25.98456987
26.16254382
26.34370477
26.30673544
26.27332426
25.46438464

PERUSAHAAN TAHUN
ROA
VACA
VAHU
STVA
LEV
_JTPE
2009 18.18182 0.625795 4.213466 0.762666
45
_JTPE
2010 38.38384 0.857143 5.789474 0.827273 34.74576
_JTPE
2011 29.25046 0.75615 7.364583 0.864215 39.87138
_JTPE
2012 11.09643 0.497039 4.854908 0.794023 53.81166
_MNCN
2008 2.318961 0.244431 2.894484 0.654515 38.39052
_MNCN
2009 4.918242 0.241097 2.908642 0.656197 36.05549
_MNCN
2010 9.395719 0.348602 4.12854 0.757784 33.67496
_MNCN
2011 13.23997 0.338844 4.411429 0.773316 22.31189
_MNCN
2012 19.85584 0.411813 4.769841 0.790349 18.56027
_SCMA
2008 8.535084 0.54646 3.193966 0.68691 41.60207
_SCMA
2009 12.17428 0.536918 3.451613 0.71028 40.88983
_SCMA
2010 21.73913 0.71957 4.81982 0.792523 40.89825
_SCMA
2011 36.32385 1.003989 6.565217 0.847682 40.10354
_SCMA
2012 33.78979 0.679159 6.693694 0.850606 24.36917
_TMPO
2008 2.362205 0.742857 1.130435 0.115385 48.14815
_TMPO
2009 0.732601 0.788732 1.142857
0.125 48.55072
_TMPO
2010 3.412969 0.948052 1.216667 0.178082 50.32258
_TMPO
2011 6.042296 0.988506 1.246377 0.197674 50.56818
_TMPO
2012 15.42416 0.991453 1.506494 0.336207 45.07042
_ASGR
2008 8.594816 0.716817 1.97763 0.494344 60.40428
_ASGR
2009 8.292079 0.724409 1.864865 0.463768 50.83871
_ASGR
2010 13.39387 0.753747
2
0.5 52.6849
_ASGR
2011 13.2513 0.872302 2.055085 0.513402 50.62167
_ASGR
2012 14.45478 0.903633 2.26087 0.557692 48.95161
_DNET
2008 0.454545 0.143333 4.095238 0.755814 42.85714
_DNET
2009 1.081081 0.121714 1.415282 0.293427
12.5
_DNET
2010 2.424242 0.259167 1.473934 0.321543 29.41176
_DNET
2011 2.941176 0.331462 1.432037 0.301694 23.52941
_DNET
2012 1.176471 0.303846 1.295082 0.227848 23.52941
_MTDL
2008 6.691146 0.907143 3.14876 0.682415 67.4166
_MTDL
2009 4.940375 0.748148 1.803571 0.445545 61.75637
_MTDL
2010 10.23583 1.155367 2.175532 0.540342 62.0985
_MTDL
2011 5.621034 0.544828 2.051948 0.512658 54.40252
_MTDL
2012 7.97546 0.512857 2.361842 0.576602 57.88207
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LTA
25.80010219
26.18867052
26.46415093
26.82516077
29.71235112
29.66459724
29.7347336
29.80557168
29.82389647
28.47358001
28.48961349
28.5535195
28.55179055
28.69337473
25.62554221
25.64870895
25.76370693
25.89582282
26.08195369
27.45792194
27.37594411
27.61783253
27.74974149
27.84607362
23.76338172
23.52001291
23.52617466
23.5392078
23.54590679
27.88472918
27.68839736
27.56312365
27.87125496
28.13927185

Data Yang Diolah Untuk Penelitian Model 2 (ATO)
PERUSAHAAN TAHUN
ATO
VACA
VAHU
STVA
LEV
_BAYU
2008 6.050891 0.350549 1.737603 0.241379
57.277
_BAYU
2009 5.472422 0.340449 1.554793 0.19802 56.37255
_BAYU
2010 5.71564 0.395876 2.115702
0.3125 55.50459
_BAYU
2011 5.843882 0.363248 2.223761 0.329412 54.6875
_BAYU
2012 5.07131 0.322121 2.733031 0.395108 52.44957
_PDES
2008 1.361404 0.193269 10.85757 0.696517 38.15029
_PDES
2009 1.343023 0.152818 8.371112 0.654372 35.67251
_PDES
2010 1.394737
0.2425 12.90672 0.721649 42.10526
_PDES
2011 1.116484 0.339844 14.30813 0.735632 47.96748
_PDES
2012 1.176471 0.340146 11.7407 0.708155
40
_FAST
2008 2.859364 1.086957 3.323025 0.451429 38.47134
_FAST
2009 2.687842 1.067293 3.796931 0.486804 38.61671
_FAST
2010 2.559508 0.973815 3.774418 0.485275 35.11327
_FAST
2011 2.287356
1 3.471621 0.463297 46.31783
_FAST
2012 2.138138 0.948537 2.889385 0.411702 44.38833
_SHID
2008 0.150943 0.019366 0.104671 -2.09091 52.34899
_SHID
2009 0.164474 0.02116 0.150156 -1.58065 52.58065
_SHID
2010 0.200161 0.073955 1.632716 0.217391 49.59612
_SHID
2011 0.176724 0.032967 2.493075 0.366667 26.43492
_SHID
2012 0.141677 0.036876
4
0.5 29.29448
_INPP
2008 0.08658 0.028947 0.840278 -0.09091 2.564103
_INPP
2009 0.039152 0.006366 0.369473 -0.64516 1.814516
_INPP
2010 0.024484 0.033444 10.61498 0.693069 25.52404
_INPP
2011 0.081276 0.046782 2.802803 0.402685 43.77758
_INPP
2012 0.108163 0.071717
8.0656 0.647887 46.25813
_MAMI
2008 0.082781 0.020242 279.3673 0.940171 4.777595
_MAMI
2009 0.093061 0.023408 513.7778 0.955882 5.987055
_MAMI
2010 0.09284 0.021368
625
0.96 10.56662
_MAMI
2011 0.110439 0.031857 713.6531 0.962567 12.2571
_MAMI
2012 0.107715 0.033616 612.5625 0.959596 16.4539
_PANR
2008 3.522995 0.327354 2.752583 0.39726 58.08271
_PANR
2009 2.996071 0.402597 3.198595 0.44086 52.46914
_PANR
2010 3.047964 0.661088 2.264308 0.335443 61.38934
_PANR
2011 2.908828 0.603846 3.578023 0.471338 66.05505
_PANR
2012 2.861625 0.551724 5.377022 0.56875 71.62427
_PGLI
2008 0.347826 0.228508 4.12113 0.507403 18.18182
_PGLI
2009 0.342197 0.189455 2.576122 0.376959 14.35294
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LTA
26.08545607
26.04298226
26.10996418
26.26998733
26.57136773
25.87782541
25.86609054
26.06342495
26.22829052
26.15990555
27.38864227
27.67159556
27.8429363
28.06797328
28.20870469
27.11362841
27.15301024
27.15148314
27.84342487
27.89673816
25.4846331
26.93024027
27.42101443
27.75633062
28.24275765
27.13194979
27.14974873
27.20487266
27.22916739
27.2819369
20.09241941
20.00154249
20.24325439
20.45322774
20.74474975
24.50462479
24.47189893

PERUSAHAAN TAHUN
ATO
VACA
VAHU
STVA
LEV
_PGLI
2010 0.351127 0.19035 1.987928 0.29075 12.67943
_PGLI
2011 0.355972 0.19837 2.219492 0.328767 15.59633
_PGLI
2012 0.354402 0.208108 2.033265 0.298701 17.77778
_PJAA
2008 0.654908 0.466063 7.855245 0.643204 33.58377
_PJAA
2009 0.627972 0.438017
7.0225 0.622642 36.69065
_PJAA
2010 0.595223 0.426716 7.070066 0.623913 31.29382
_PJAA
2011 0.564428 0.401187 7.389649 0.632135 32.12435
_PJAA
2012 0.51103 0.421374 9.725941 0.679348 45.14238
_PTSP
2008 2.653846
12.66 2.260702 0.334913 90.2439
_PTSP
2009 2.624277 3.338095 2.234037 0.330956 76.92308
_PTSP
2010
2.47 2.056098 2.618061 0.381969 62.38532
_PTSP
2011 2.413223 1.524286 2.990601 0.421743 47.36842
_PTSP
2012 2.10089 1.176471 2.987349 0.421429 41.66667
_PNSE
2008 0.680942 0.971154 12.12961 0.712871 59.21569
_PNSE
2009 0.692308 0.868056 15.25879
0.744 50.51546
_PNSE
2010 0.663399 0.732558
12.96 0.722222 46.41745
_PNSE
2011 0.715569 0.702439
12.96 0.722222 40.92219
_PNSE
2012 0.714286 0.675439 10.2934 0.688312 35.41076
_PUDP
2008 0.192157 0.096635 2.759443 0.39801 18.43137
_PUDP
2009 0.214971 0.101415 2.536351 0.372093 20.30075
_PUDP
2010 0.210526 0.096847 1.924037 0.27907 22.10526
_PUDP
2011 0.284345 0.130705 4.130073 0.507937 29.32551
_PUDP
2012 0.273504 0.151181 4.870392 0.546875 29.63989
_ABBA
2008 0.748052 0.278261 3.427088 0.459821 28.76106
_ABBA
2009 0.649123 0.295915 2.446003 0.360602 28.69565
_ABBA
2010 0.565079 0.449612 2.189192 0.324138
67.75
_ABBA
2011 0.600484 0.65303 1.802787 0.25522 69.01408
_ABBA
2012 0.610599 0.748529 2.157889 0.319253 69.23077
_FORU
2008 1.880208 0.516129 1.880816 0.270833 51.81347
_FORU
2009 1.929078 0.463918 1.653061 0.222222 57.82609
_FORU
2010 1.932806 0.495238 1.872576 0.269231 61.95652
_FORU
2011 1.867159 0.612069 1.938101 0.28169 56.39098
_FORU
2012 1.835564
0.592 1.746173 0.243243 51.36187
_JTPE
2008
1.5 0.428477 9.901407 0.682202 43.47826
_JTPE
2009 1.970909 0.625795 17.7533 0.762666
45
_JTPE
2010 2.252525 0.857143 33.51801 0.827273 34.74576
_JTPE
2011 1.853748 0.75615 54.23709 0.864215 39.87138
_JTPE
2012 1.107001 0.497039 23.57013 0.794023 53.81166
_MNCN
2008 0.544609 0.244431 8.37804 0.654515 38.39052
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LTA
24.45578953
24.49895681
24.53661829
27.91717067
28.05592113
28.08157965
28.18319897
28.50158756
25.12699595
25.23568262
25.41469546
25.61686372
26.04078268
26.26499157
26.39472274
26.49571793
26.57269743
26.59141312
26.26406779
26.30683318
26.37674922
26.55440886
26.61263907
26.14494693
26.16099789
26.71449652
26.77738486
26.81356729
25.98456987
26.16254382
26.34370477
26.30673544
26.27332426
25.46438464
25.80010219
26.18867052
26.46415093
26.82516077
29.71235112

PERUSAHAAN TAHUN
ATO
VACA
VAHU
STVA
LEV
_MNCN
2009 0.501277 0.241097 8.460198 0.656197 36.05549
_MNCN
2010 0.613247 0.348602 17.04485 0.757784 33.67496
_MNCN
2011 0.634342 0.338844 19.4607 0.773316 22.31189
_MNCN
2012 0.705597 0.411813 22.75139 0.790349 18.56027
_SCMA
2008 0.707427 0.54646 10.20142 0.68691 41.60207
_SCMA
2009 0.689449 0.536918 11.91363 0.71028 40.88983
_SCMA
2010 0.790812 0.71957 23.23066 0.792523 40.89825
_SCMA
2011 0.917844 1.003989 43.10208 0.847682 40.10354
_SCMA
2012 0.829016 0.679159 44.80554 0.850606 24.36917
_TMPO
2008 1.393701 0.742857 1.277883 0.115385 48.14815
_TMPO
2009 1.326007 0.788732 1.306122
0.125 48.55072
_TMPO
2010 1.249147 0.948052 1.480278 0.178082 50.32258
_TMPO
2011 1.444109 0.988506 1.553455 0.197674 50.56818
_TMPO
2012 1.357326 0.991453 2.269523 0.336207 45.07042
_ASGR
2008 1.402456 0.716817 3.911022 0.494344 60.40428
_ASGR
2009 1.652228 0.724409 3.477721 0.463768 50.83871
_ASGR
2010 1.777526 0.753747
4
0.5 52.6849
_ASGR
2011 1.63275 0.872302 4.223373 0.513402 50.62167
_ASGR
2012 1.744717 0.903633 5.111531 0.557692 48.95161
_DNET
2008 0.727273 0.143333 16.77098 0.755814 42.85714
_DNET
2009 0.864865 0.121714 2.003024 0.293427
12.5
_DNET
2010 0.969697 0.259167 2.17248 0.321543 29.41176
_DNET
2011 1.058824 0.331462 2.050731 0.301694 23.52941
_DNET
2012 0.823529 0.303846 1.677237 0.227848 23.52941
_MTDL
2008 2.79233 0.907143 9.914692 0.682415 67.4166
_MTDL
2009 2.893526 0.748148 3.25287 0.445545 61.75637
_MTDL
2010 3.967888 1.155367 4.732939 0.540342 62.0985
_MTDL
2011 3.99728 0.544828 4.210491 0.512658 54.40252
_MTDL
2012 3.526244 0.512857 5.578298 0.576602 57.88207
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LTA
29.66459724
29.7347336
29.80557168
29.82389647
28.47358001
28.48961349
28.5535195
28.55179055
28.69337473
25.62554221
25.64870895
25.76370693
25.89582282
26.08195369
27.45792194
27.37594411
27.61783253
27.74974149
27.84607362
23.76338172
23.52001291
23.52617466
23.5392078
23.54590679
27.88472918
27.68839736
27.56312365
27.87125496
28.13927185

Data Yang Diolah Untuk Penelitian Model 3 (PBV)
PERUSAHAAN TAHUN
_BAYU
2008
_BAYU
2009
_BAYU
2010
_BAYU
2011
_BAYU
2012
_PDES
2008
_PDES
2009
_PDES
2010
_PDES
2011
_PDES
2012
_FAST
2008
_FAST
2009
_FAST
2010
_FAST
2011
_FAST
2012
_SHID
2008
_SHID
2009
_SHID
2010
_SHID
2011
_SHID
2012
_INPP
2008
_INPP
2009
_INPP
2010
_INPP
2011
_INPP
2012
_MAMI
2008
_MAMI
2009
_MAMI
2010
_MAMI
2011
_MAMI
2012
_PANR
2008
_PANR
2009
_PANR
2010
_PANR
2011
_PANR
2012
_PGLI
2008
_PGLI
2009

PBV
0.26
0.59
0.98
0.77
0.84
0.69
0.83
1.19
0.53
0.83
2.87
4.89
5.12
5.51
5.16
0.58
1.53
3.74
0.5
0.47
1.82
1.63
0.88
1.04
1.14
0.15
0.15
0.2
0.2
0.2
0.97
1.5
1.23
0.72
0.93
1.56
1.35

VACA
0.350549
0.340449
0.395876
0.363248
0.322121
0.193269
0.152818
0.2425
0.339844
0.340146
1.086957
1.067293
0.973815
1
0.948537
0.019366
0.02116
0.073955
0.032967
0.036876
0.028947
0.006366
0.033444
0.046782
0.071717
0.020242
0.023408
0.021368
0.031857
0.033616
0.327354
0.402597
0.661088
0.603846
0.551724
0.228508
0.189455

VAHU
1.737603
1.554793
2.115702
2.223761
2.733031
10.85757
8.371112
12.90672
14.30813
11.7407
3.323025
3.796931
3.774418
3.471621
2.889385
0.104671
0.150156
1.632716
2.493075
4
0.840278
0.369473
10.61498
2.802803
8.0656
279.3673
513.7778
625
713.6531
612.5625
2.752583
3.198595
2.264308
3.578023
5.377022
4.12113
2.576122

STVA
0.241379
0.19802
0.3125
0.329412
0.395108
0.696517
0.654372
0.721649
0.735632
0.708155
0.451429
0.486804
0.485275
0.463297
0.411702
-2.09091
-1.58065
0.217391
0.366667
0.5
-0.09091
-0.64516
0.693069
0.402685
0.647887
0.940171
0.955882
0.96
0.962567
0.959596
0.39726
0.44086
0.335443
0.471338
0.56875
0.507403
0.376959
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DE
57.277
56.37255
55.50459
54.6875
52.44957
38.15029
35.67251
42.10526
47.96748
40
38.47134
38.61671
35.11327
46.31783
44.38833
52.34899
52.58065
49.59612
26.43492
29.29448
2.564103
1.814516
25.52404
43.77758
46.25813
4.777595
5.987055
10.56662
12.2571
16.4539
58.08271
52.46914
61.38934
66.05505
71.62427
18.18182
14.35294

LTA
26.08545607
26.04298226
26.10996418
26.26998733
26.57136773
25.87782541
25.86609054
26.06342495
26.22829052
26.15990555
27.38864227
27.67159556
27.8429363
28.06797328
28.20870469
27.11362841
27.15301024
27.15148314
27.84342487
27.89673816
25.4846331
26.93024027
27.42101443
27.75633062
28.24275765
27.13194979
27.14974873
27.20487266
27.22916739
27.2819369
20.09241941
20.00154249
20.24325439
20.45322774
20.74474975
24.50462479
24.47189893

PERUSAHAAN TAHUN
_PGLI
2010
_PGLI
2011
_PGLI
2012
_PJAA
2008
_PJAA
2009
_PJAA
2010
_PJAA
2011
_PJAA
2012
_PTSP
2008
_PTSP
2009
_PTSP
2010
_PTSP
2011
_PTSP
2012
_PNSE
2008
_PNSE
2009
_PNSE
2010
_PNSE
2011
_PNSE
2012
_PUDP
2008
_PUDP
2009
_PUDP
2010
_PUDP
2011
_PUDP
2012
_ABBA
2008
_ABBA
2009
_ABBA
2010
_ABBA
2011
_ABBA
2012
_FORU
2008
_FORU
2009
_FORU
2010
_FORU
2011
_FORU
2012
_JTPE
2008
_JTPE
2009
_JTPE
2010
_JTPE
2011
_JTPE
2012
_MNCN
2008

PBV
0.8
0.66
1.7
0.64
0.84
1.29
1.36
1.25
18.36
3.62
1.88
2.17
7.2
1.17
1.05
1.57
1.5
2.08
0.11
0.32
0.42
0.54
0.69
1.31
0.77
6.96
2.49
2.09
0.25
0.43
0.5
0.58
0.58
1.47
2.05
2.67
2.87
3.09
0.51

VACA
0.19035
0.19837
0.208108
0.466063
0.438017
0.426716
0.401187
0.421374
12.66
3.338095
2.056098
1.524286
1.176471
0.971154
0.868056
0.732558
0.702439
0.675439
0.096635
0.101415
0.096847
0.130705
0.151181
0.278261
0.295915
0.449612
0.65303
0.748529
0.516129
0.463918
0.495238
0.612069
0.592
0.428477
0.625795
0.857143
0.75615
0.497039
0.244431

VAHU
1.987928
2.219492
2.033265
7.855245
7.0225
7.070066
7.389649
9.725941
2.260702
2.234037
2.618061
2.990601
2.987349
12.12961
15.25879
12.96
12.96
10.2934
2.759443
2.536351
1.924037
4.130073
4.870392
3.427088
2.446003
2.189192
1.802787
2.157889
1.880816
1.653061
1.872576
1.938101
1.746173
9.901407
17.7533
33.51801
54.23709
23.57013
8.37804

STVA
0.29075
0.328767
0.298701
0.643204
0.622642
0.623913
0.632135
0.679348
0.334913
0.330956
0.381969
0.421743
0.421429
0.712871
0.744
0.722222
0.722222
0.688312
0.39801
0.372093
0.27907
0.507937
0.546875
0.459821
0.360602
0.324138
0.25522
0.319253
0.270833
0.222222
0.269231
0.28169
0.243243
0.682202
0.762666
0.827273
0.864215
0.794023
0.654515
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DE
12.67943
15.59633
17.77778
33.58377
36.69065
31.29382
32.12435
45.14238
90.2439
76.92308
62.38532
47.36842
41.66667
59.21569
50.51546
46.41745
40.92219
35.41076
18.43137
20.30075
22.10526
29.32551
29.63989
28.76106
28.69565
67.75
69.01408
69.23077
51.81347
57.82609
61.95652
56.39098
51.36187
43.47826
45
34.74576
39.87138
53.81166
38.39052

LTA
24.45578953
24.49895681
24.53661829
27.91717067
28.05592113
28.08157965
28.18319897
28.50158756
25.12699595
25.23568262
25.41469546
25.61686372
26.04078268
26.26499157
26.39472274
26.49571793
26.57269743
26.59141312
26.26406779
26.30683318
26.37674922
26.55440886
26.61263907
26.14494693
26.16099789
26.71449652
26.77738486
26.81356729
25.98456987
26.16254382
26.34370477
26.30673544
26.27332426
25.46438464
25.80010219
26.18867052
26.46415093
26.82516077
29.71235112

PERUSAHAAN TAHUN
_MNCN
2009
_MNCN
2010
_MNCN
2011
_MNCN
2012
_SCMA
2008
_SCMA
2009
_SCMA
2010
_SCMA
2011
_SCMA
2012
_TMPO
2008
_TMPO
2009
_TMPO
2010
_TMPO
2011
_TMPO
2012
_ASGR
2008
_ASGR
2009
_ASGR
2010
_ASGR
2011
_ASGR
2012
_DNET
2008
_DNET
2009
_DNET
2010
_DNET
2011
_DNET
2012
_MTDL
2008
_MTDL
2009
_MTDL
2010
_MTDL
2011
_MTDL
2012

PBV
0.67
2.72
2.65
5.98
0.58
0.82
4.59
10.09
12.36
0.93
0.77
0.8
0.87
1.04
0.81
1.12
1.99
2.76
3.96
6.05
4.31
4.07
4.59
8.4
0.46
0.55
0.75
0.45
0.93

VACA
0.241097
0.348602
0.338844
0.411813
0.54646
0.536918
0.71957
1.003989
0.679159
0.742857
0.788732
0.948052
0.988506
0.991453
0.716817
0.724409
0.753747
0.872302
0.903633
0.143333
0.121714
0.259167
0.331462
0.303846
0.907143
0.748148
1.155367
0.544828
0.512857

VAHU
8.460198
17.04485
19.4607
22.75139
10.20142
11.91363
23.23066
43.10208
44.80554
1.277883
1.306122
1.480278
1.553455
2.269523
3.911022
3.477721
4
4.223373
5.111531
16.77098
2.003024
2.17248
2.050731
1.677237
9.914692
3.25287
4.732939
4.210491
5.578298

STVA
0.656197
0.757784
0.773316
0.790349
0.68691
0.71028
0.792523
0.847682
0.850606
0.115385
0.125
0.178082
0.197674
0.336207
0.494344
0.463768
0.5
0.513402
0.557692
0.755814
0.293427
0.321543
0.301694
0.227848
0.682415
0.445545
0.540342
0.512658
0.576602
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DE
36.05549
33.67496
22.31189
18.56027
41.60207
40.88983
40.89825
40.10354
24.36917
48.14815
48.55072
50.32258
50.56818
45.07042
60.40428
50.83871
52.6849
50.62167
48.95161
42.85714
12.5
29.41176
23.52941
23.52941
67.4166
61.75637
62.0985
54.40252
57.88207

LTA
29.66459724
29.7347336
29.80557168
29.82389647
28.47358001
28.48961349
28.5535195
28.55179055
28.69337473
25.62554221
25.64870895
25.76370693
25.89582282
26.08195369
27.45792194
27.37594411
27.61783253
27.74974149
27.84607362
23.76338172
23.52001291
23.52617466
23.5392078
23.54590679
27.88472918
27.68839736
27.56312365
27.87125496
28.13927185

LAMPIRAN II
Uji Normalitas

Model Penelitian 1 (ROA)
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 95

12
10
8
6
4
2
0

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-6.18e-15
-0.571944
11.27500
-11.95033
3.693585
0.276160
3.859588

Jarque-Bera
Probability

4.132300
0.126673

12

Model Penelitian 2 (ATO)
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 68

12
10
8
6
4
2
0

-3

-2

-1

0

1

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.92e-16
-0.226916
3.061732
-3.112092
1.196530
0.324838
4.252150

Jarque-Bera
Probability

5.638219
0.059659

3
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Model Penelitian 3 (PBV)
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 75

12
10
8
6
4
2
0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.22e-15
-0.222425
2.735254
-2.019419
1.062394
0.659430
3.048024

Jarque-Bera
Probability

5.442808
0.065782

2.5

PENGARUH INTELLECTUAL..., FEBIANTI MUTIARA, Ak.-IBS, 2013

LAMPIRAN III
Uji Asumsi Klasik Model Penelitian 1 (ROA)

Hasil Uji Multikolinieritas
VACA
VAHU
STVA
LEV
LTA
VACA 1.000000 -0.178834 0.095406 0.550532 -0.001889
VAHU -0.178834 1.000000 0.404717 -0.330977 0.153844
STVA 0.095406 0.404717 1.000000 -0.086404 0.123218
0.550532 -0.330977 -0.086404 1.000000 -0.108683
LEV
LTA -0.001889 0.153844 0.123218 -0.108683 1.000000
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

0.374187
0.381149

Prob. F(1,87)
Prob. Chi-Square(1)

0.5423
0.5370

Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.713877
24.49423

Prob. F(15,74)
Prob. Chi-Square(15)
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0.0664
0.0572

LAMPIRAN IV
Analisis Regresi Data Panel Model Penelitian 1 (ROA)

Hasil uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOL01
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

(20,69)
20

0.0000
0.0000

Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.

Prob.

6.465854
100.297261

Hasil uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POOL01
Test cross-section random effects
Test Summary
Cross-section random

15.184478

5

0.0096

Hasil uji Fixed Effect
Dependent Variable: ROA?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/30/13 Time: 22:01
Sample: 2008 2012
Included observations: 5
Cross-sections included: 21
Total pool (unbalanced) observations: 95
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
VACA?
VAHU?

-44.54613 28.38049
5.852701 2.116847
0.806199 0.380396

-1.569604
2.764820
2.119371

0.1211
0.0073
0.0377
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STVA?
LEV?
LTA?
Fixed Effects (Cross)
_BAYU--C
_PDES--C
_FAST--C
_SHID--C
_INPP--C
_MAMI--C
_PANR--C
_PGLI--C
_PJAA--C
_PTSP--C
_PNSE--C
_PUDP--C
_ABBA--C
_FORU--C
_JTPE--C
_MNCN--C
_SCMA--C
_TMPO--C
_ASGR--C
_DNET--C
_MTDL--C

-1.127166 1.090886
-0.126651 0.038541
1.941458 1.110226

-1.033258
-3.286108
1.748704

0.3051
0.0016
0.0848

1.170447
-1.343437
5.521898
-3.236069
-5.195968
-22.93833
11.14854
-2.265880
-0.159707
2.420262
5.427517
-1.273764
-2.971515
1.139276
6.824571
-3.607049
-0.232906
0.179840
3.499463
1.228580
-0.468864
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
0.842440
Adjusted R-squared 0.785353
S.E. of regression
2.542916
Sum squared resid
446.1830
Log likelihood
-208.2746
F-statistic
14.75712
Prob(F-statistic)
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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6.048150
5.488699
4.932098
5.631054
5.214528
1.585739

LAMPIRAN V
Uji Asumsi Klasik Model Penelitian 2 (ATO)

Hasil Uji Multikolinieritas
VACA
VAHU
STVA
LEV
LTA

VACA
1.000000
-0.108709
-0.061424
0.467821
-0.061696

VAHU
-0.108709
1.000000
0.770173
-0.124809
0.329078

STVA
-0.061424
0.770173
1.000000
0.100306
0.281392

LEV
0.467821
-0.124809
0.100306
1.000000
-0.183814

LTA
-0.061696
0.329078
0.281392
-0.183814
1.000000

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

2.134845
11.71174

Prob. F(6,55)
Prob. Chi-Square(6)

0.0637
0.0687

Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.032449
0.074885

Prob. F(2,58)
Prob. Chi-Square(2)
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0.9681
0.9632

LAMPIRAN VI
Analisis Regresi Data Panel Model Penelitian 2 (ATO)
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOL01
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

(13,34)
13

0.2679
0.0617

t-Statistic

Prob.

1.286856
21.607550

Hasil uji Common Effect
Dependent Variable: ATO?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/28/13 Time: 14:36
Sample (adjusted): 2009 2012
Included observations: 4 after adjustments
Cross-sections included: 14
Total pool (unbalanced) observations: 54
Convergence achieved after 8 iterations
Cross sections without valid observations dropped
Variable
C
VACA?
VAHU?
STVA?
LEV?
LTA?
AR(1)

Coefficient Std. Error
5.071360
0.093200
-0.009320
0.126300
0.017113
-0.165634
0.844725

1.960490 2.586781
0.078864 1.181775
0.034429 -0.270689
0.982269 0.128580
0.010279 1.664761
0.069459 -2.384621
0.075877 11.13284

0.0128
0.2432
0.7878
0.8982
0.1026
0.0212
0.0000

R-squared
0.788365
Adjusted R-squared 0.761347
S.E. of regression
0.740784
Sum squared resid
25.79173
Log likelihood
-56.67157
F-statistic
29.18002
Prob(F-statistic)
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1.632335
1.516381
2.358206
2.616038
2.457642
2.248272
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LAMPIRAN VII
Uji Asumsi Klasik Model Penelitian 3 (PBV)

Hasil Uji Multikolinieritas
VACA
VAHU
STVA
LEV
LTA

VACA
VAHU
STVA
LEV
1.000000 0.027902 0.140516 0.537456
0.027902 1.000000 0.623570 -0.111429
0.140516 0.623570 1.000000 -0.151380
0.537456 -0.111429 -0.151380 1.000000
0.096651 0.328925 0.209905 -0.107441

LTA
0.096651
0.328925
0.209905
-0.107441
1.000000

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

1.736100
7.947962

Prob. F(6,4)
Prob. Chi-Square(6)

0.3088
0.2419

Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.829447
16.14956

Prob. F(9,60)
Prob. Chi-Square(9)
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0.0813
0.0638

LAMPIRAN VIII
Analisis Regresi Data Panel Model Penelitian 3 (PBV)

Hasil uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOL01
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

(18,51)
18

0.0000
0.0000

Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.

Prob.

16.388248
143.593484

Hasil uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POOL01
Test cross-section random effects
Test Summary
Cross-section random

21.366813

5

0.0007

Hasil uji Fixed Effect
Dependent Variable: PBV?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/28/13 Time: 14:43
Sample: 2008 2012
Included observations: 5
Cross-sections included: 19
Total pool (unbalanced) observations: 75
Cross sections without valid observations dropped
Variable

Coefficient

C
VACA?

-29.07583
1.968718

Std. Error

t-Statistic

9.072246 -3.204920
0.708878 2.777230
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Prob.
0.0023
0.0077

VAHU?
STVA?
LEV?
LTA?
Fixed Effects
(Cross)
_BAYU--C
_PDES--C
_FAST--C
_SHID--C
_INPP--C
_PANR--C
_PGLI--C
_PJAA--C
_PNSE--C
_PUDP--C
_ABBA--C
_FORU--C
_JTPE--C
_MNCN--C
_SCMA--C
_TMPO--C
_ASGR--C
_DNET--C
_MTDL--C

0.127361
-1.623504
-0.031232
1.165873

0.028803 4.421844
0.380032 -4.272024
0.012345 -2.529940
0.354905 3.285026

0.0001
0.0001
0.0145
0.0018

0.442718
-0.034696
1.288584
-1.905720
-1.188381
7.801494
2.512083
-2.351443
-0.698107
-0.522751
0.683882
-0.142258
0.431833
-4.051247
-2.800086
-0.330906
-0.609606
6.413505
-2.178629
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
0.908874
Adjusted R-squared 0.867777
S.E. of regression
0.491327
Sum squared resid
12.31151
Log likelihood
-38.65964
F-statistic
22.11573
Prob(F-statistic)
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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1.502933
1.351193
1.670924
2.412520
1.967035
1.821348
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