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Abstract: The purpose of this study is to examine the value relevance of accounting 

information and incremental effect of intellectual capital information. Accounting 

information is measured using book value of equity and earnings per share. Intellectual 

capital is measured using four components of intellectual capital, which reflect, human 

capital, customer capital, innovation capital, and process capital. 

This study adopts Ohlson Model (1995) to investigate the value relevance of accounting 

information and incremental effect of intellectual capital information on stock price. The 

sample constituted from all companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 

period 2013. Sampling method in this research is conducted by the purposive sampling 

method. 

The findings show that the accounting information which is measured by using the book 

value of equity and earnings per share was positively related to the market value. Only 

human capital and innovation capital information has an incremental effect on market value.  

After adding the human capital information and innovation capital information in Ohlson 

model, the explanatory capacity of the model has increased. It means that the intellectual 

capital is one of the factors that affect the market value.   
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1. Pendahuluan 

Legitimacy theory dan stakeholder theory merupakan dua teori yang saling berhubungan dalam 

menjelaskan hubungan perusahaan dengan stakeholder yang dimilikinya. Stakeholder theory 

menyatakan bahwa laporan akuntansi perusahaan dianggap menjelaskan sebuah strategi untuk 

mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berinteraksi dengan perusahaan 

(Fontaine et al., 2006). Stakeholder merupakan faktor utama pertimbangan suatu perusahaan dalam 

mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. 

Sedangkan legitimacy theory merupakan strategi yang dilakukan oleh organisasi secara berkelanjutan 
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untuk menjamin operasional perusahaan berada dalam batasan dan norma yang berlaku di masyarakat 

(Islam dan Deegan, 2008). 

Teori stakeholder menjelaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan bermuara pada penciptaan 

nilai atau value creation. Hal ini dikarenakan para stakeholder terutama pemegang saham 

mengharapkan bahwa perusahaan selalu berusaha mengejar kekayaan para pemegang saham sebagai 

tujuan perusahaan. Kekayaan pemegang saham secara tersirat akan  tercermin pada harga saham. 

Kenaikan maupun penurunan harga saham mengindikasikan seberapa besar usaha perusahaan dalam 

mengelola organisasinya yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan inilah yang mencerminkan kekayaan para pemegang saham. Oleh karena itu, mengetahui 

faktor yang mempengaruhi harga saham merupakan salah satu hal yang penting sebagai dasar evaluasi 

untuk menjaga nilai perusahaan tetap optimal. 

Perkembangan dunia bisnis dari yang semula ekonomi berbasis produksi menjadi ekonomi 

berbasis pengetahuan mengakibatkan sumber daya berbasis pengetahuan mulai diakui sebagai aset 

potensial perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tidak lagi diukur 

melalui pengelolaan tangible assets namun mulai bergeser pada pengelolaan intangible assets. Nilai 

suatu perusahaan dapat terlihat dari harga yang dibayar investor untuk memperoleh saham yang ada di 

pasar. Perbedaan antara nilai buku dan harga pasar saham menunjukkan adanya nilai tersembunyi 

(hidden value) yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Chen et al. (2005) penghargaan lebih atas 

suatu perusahaan dari para investor tersebut diyakini disebabkan oleh intellectual capital yang 

dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu pengakuan intellectual capital yang dimiliki oleh 

perusahaan kini semakin sering dilaporkan dalam usaha perusahaan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Studi mengenai relevansi nilai dikemukanan oleh Ohlson pada tahun 1995. Ohlson 

mengembangan sebuah penilaian mengenai relevansi informasi akuntansi terhadap nilai perusahaan. 

Informasi akuntansi dan informasi lainnya digunakan sebagai dasar dalam model penilaian ini. 

Informasi akuntansi diukur menggunakan laba akuntansi dan nilai buku ekuitas, mendefinisikan 

"informasi lainnya" sebagai variabel skala, tapi dia tidak menetapkan konten analitis secara konkret 

apa sebenanrnya yang dimaksud “informasi lainnya”, sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan 



 
 

variabel informasi lainnya tersebut, hingga tahun 1998 hampir semua peneliti mengabaikan konten 

variabel informasi lainnya (Hand, 2001). Ohlson juga menggaris bawahi bahwa meskipun variabel 

informasi lainnya tidak secara langsung diamati, namun analisis perkiraan konsensus dari pendapatan 

tahun depan dapat dijadikan pengukuran pendapatan yang diharapkan (Ohlson, 2001). Merujuk pada 

model Ohlson, peneliti memilih untuk memasukkan variabel informasi lainnya dalam penelitian ini, 

dan memilih intellectual capital sebagai variabel informasi lainnya. 

Validitas model Ohlson telah dilakukan oleh sejumlah peneliti (Collins et al. 1997; Francis dan 

Schipper, 1999; Lev dan Zarowin 1999; Swartz et al., 2006; Wang, 2008; Liu et al., 2009; Yu et al., 

2009; Ferraro dan Veltri, 2011; Veltri dan Silvestri, 2011). Meskipun demikian penelitian empiris 

model Ohlson belum menghasilkan  hasil penelitian yang jelas sehubungan dengan adanya variabel 

“informasi lainnya” yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu penelitian ini 

mencoba untuk memasukkan informasi intellectual capital sebagai variabel informasi lainnya karena 

menurut Chen et al. (2005) penghargaan lebih atas suatu perusahaan dari para investor tersebut 

diyakini disebabkan oleh intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penelitian dilakukan untuk memvalidasi model penilaian Ohlson (1995) mengenai relevansi nilai. 

Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh bukti empiris adanya relevansi nilai dari 

informasi akuntansi (laba akuntansi dan nilai buku ekuitas) dan informasi intellectual capital dengan 

model Ohlson. Model pengukurannya menggunakan model harga saham untuk mewakili nilai 

perusahaan. Informasi intellectual capital diukur dengan mempertimbangkan empat aspek intellectual 

capital yaitu human capital, customer capital, innovation capital, dan process capital (Edvinsson dan 

Malone, 1997). Penelitian ini mengacu pada penelitian Liu et al. 2009, yang meneliti pengaruh 

inkremental atau pengaruh tambahan infomasi intellectual capital terhadap nilai perusahaan. 

 

2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis 

2.1 Intellectual Capital 

Sampai sekarang, belum ada definisi dari intellectual capital yang berlaku secara umum atau 

klasifikasi secara jelas tentang komponen intellectual capital. Stewart (1997) mendefinisikan 



 
 

intellectual capital sebagai "packaged useful knowledge" yang merupakan sumber daya berupa 

pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang menghasilkan aset bernilai tinggi dan manfaat 

ekonomi di masa mendatang bagi perusahaan. Edvinsson dan Malone (1997) memperluas definisi 

intellectual capital sebagai "knowledge that can be converted into value" yang berarti pengetahuan 

yang dapat dikonversi menjadi nilai. 

Indikasi adanya intellectual capital di perusahaan dapat dilihat dari perbedaan market value dan 

book value perusahaan. Perbedaan tersebut dianggap sebagai nilai yang tersembunyi (hidden value) 

dari bisnis perusahaan. Skandia Value Scheme yang dikembangkan oleh Edvinsson (1997) 

menyatakan bahwa market value perusahaan dibentuk dari intellectual capital dan financial capital. 

Berikut ini adalah gambar dari Skandia’s Value Scheme: 

Gambar 1. Skandia’s Value Scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Edvinsson (1997) 

International Federation of Accountant atau IFAC (1998) telah mengklasifikasikan intellectual 

capital menjadi tiga kategori, yaitu organizational capital, relational capital, dan human capital. 

Sementara itu organizational capital terdiri dari intellectual property dan infrastructure assets. 

Kesepakatan dari komponen yang membentuk intellectual capital belum dicapai dalam literatur, 

tetapi muncul pandangan yang terpusat bahwa intellectual capital terdiri atas tiga komponen 

intellectual capital, yaitu human capital, customer capital (relational capital) serta structural capital 

yang mana dapat dibagi menjadi innovation capital dan process capital (Edvinsson dan Malone, 
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1997; Bontis et al., 1999; Joia, 2000; Bontis, 2002; Wang dan Chang, 2005; Wang, 2008; Yu et al 

(2009); Liu et al. 2009; dan Ferraro dan Veltri, 2011) 

Komponen dari intellectual capital yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu human capital, 

customer capital (relational capital) dan structural capital dinilai masih belum mampu 

menggambarkan intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan secara eksplisit. Hal ini 

dikarenakan structural capital belum mampu menggambarkan secara konkret karena mengabaikan 

modal inovasi perusahaan (Chen et al., 2005), padahal secara spesifik komponen structural capital 

yang dimiliki oleh perusahaan harus diperhitungkan. Oleh karena itu, dengan memasukkan komponen 

innovation capital dan process capital ke dalam komponen intellectual capital sebagai turunan dari 

structural capital dinilai mampu mengukur intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penelitian terdahulu tentang intellectual capital sebagian besar menggunakan metode VAIC
TM

 

memiliki beberapa keterbatasan. Metode yang dikembangkan oleh Pulic (1997) ini berfokus pada 

value added yang merupakan selisih antara input dan output serta mengukur intellectual capital 

perusahaan sebagai efisiensi value added yang ada sebagai hasil dari kemampuan intelektual 

perusahaan. value added ini dipengaruhi oleh efisiensi dari human capital, structural capital, dan 

capital employed.  

Model VAIC
TM

 memiliki kekurangan yaitu ukuran VAIC
TM

 untuk 

structural capital (SCVA) tidak menjadi ukuran yang lengkap dari structural 

capital karena mengabaikan modal inovasi perusahaan (Chen et al., 2005). Metode ini tidak jelas 

dalam menghitung structural capital karena hanya menghitung dari selisih value added dan human 

capital tanpa menghitung dengan spesifik komponen structural capital yang dimiliki oleh perusahaan. 

Metode ini juga tidak memperhitungkan bentuk innovation capital dan customer capital yang dimiliki 

oleh perusahaan meskipun inovasi yang dilakukan perusahaan serta biaya pemeliharaan hubungan 

dengan pelanggan (customer capital) merupakan hal yang vital bagi perusahaan saat ini.  

Pengukuran dengan memperhatikan empat aspek intellectual capilal dinilai lebih komprehensif 

karena memasukkan semua unsur dari intellectual capital perusahaan sesuai dengan Skandia’s Value 

Scheme dan Skandia Navigator yang dikembangkan oleh Edvinsson dan Malone (1997) yaitu human 

capital, customer capital, innovation capital, dan process capital. 



 
 

2.2 Ohlson Model (1995) 

Menurut Beaver (1968) relevansi nilai (value relevance) informasi akuntansi diartikan sebagai 

kemampuan untuk menjelaskan atau explanatory power dari informasi akuntansi dalam kaitannya 

untuk menjelaskan nilai perusahaan. Penelitian mengenai relevansi nilai menjadi penting karena 

terdapat klaim yang menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis biaya perolehan (cost histories) 

telah kehilangan sebagian besar relevansinya bagi investor yang diakibatkan oleh perubahan yang 

signifikan dalam perekonomian, yaitu dari perekonomian industrial ke perkonomian berteknologi 

tinggi dan berorientasi jasa (Francis dan Schipper, 1999). Hal ini juga sejalan dengan dengan 

penelitian Lev dan Zarowin (1995) yang meneliti kegunaan informasi laba dan arus kas operasi 

dibandingkan dengan total informasi yang ada di pasar dengan perode pengamatan selama 20 tahun. 

Pada penggunaan model harga, yaitu hubungan antara laba akuntansi dan nilai buku dengan harga 

saham juga menurun selama 20 tahun masa pengamatan. Ini dikarenakan keterbatasan dari laporan 

keuangan yang tidak cukup untuk menggambarkan secara keseluruhan dari perubahan-perubahan 

kegiatan operasional perusahaan yang disebabkan oleh inovasi-inovasi teknologi, kompetisi, atau 

deregulasi. 

Ohlson Valuation Model (1995) merupakan model yang membahas mengenai relevansi nilai. 

Model ini merupakan model yang sangat dikenal yang dimaksudkan untuk menjelaskan pembentukan 

hubungan antara nilai-nilai akuntansi dan nilai perusahaan. Model ini merupakan kerangka teoritis 

yang solid untuk evaluasi pasar secara fundamental mengenai variabel akuntansi (nilai buku dan 

earnings), serta jenis informasi lain yang mungkin relevan dalam memprediksi nilai perusahaan. 

Ohlson Valuation Model (1995) menggabungkan dua model penilaian yaitu Residual Income 

Valuation Model (RIVM) dan Linier Information Model (LIM). Dalam model Ohlson, nilai 

perusahaan dinyatakan sebagai harga saham. Model Ohlson memiliki persamaan sebagai berikut: 

             
             (1) 

Ohlson (1995) mendefinisikan "informasi lainnya" sebagai variabel skala, tapi dia tidak 

menetapkan konten analitis secara konkret, terdapat kesulitan dalam menentukan variabel informasi 

lainnya tersebut, hingga tahun 1998 hampir semua peneliti mengabaikan konten variabel informasi 

lainnya (Hand, 2001). Ohlson juga menggaris bawahi bahwa meskipun variabel   tidak secara 



 
 

langsung diamati, namun analisis perkiraan konsensus dari pendapatan tahun depan dapat dijadikan 

pengukuran pendapatan yang diharapkan (Ohlson, 2001). Merujuk pada model Ohlson, peneliti 

memilih untuk memasukkan variabel   dalam penelitian ini, dan memilih intellectual capital sebagai 

variabel informasi lainnya.  

Informasi yang dinilai relevan dan dapat dijadikan refleksi harga saham perusahaan di pasar 

adalah informasi intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat 

terlihat dari harga yang dibayar investor untuk memperoleh saham yang ada di pasar. Perbedaan 

antara nilai buku dan harga pasar saham menunjukkan adanya nilai tersembunyi (hidden value) yang 

dimiliki oleh perusahaan. Menurut Chen et al. (2005) penghargaan lebih atas suatu perusahaan dari 

para investor tersebut diyakini disebabkan oleh intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan. 

Adanya intellectual capital yang diakui oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja 

perusahaan, serta menjadi informasi dalam pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini informasi intellectual capital dimasukkan sebagai variabel informasi 

lainnya dalam kaitanya menjelaskan harga saham dengan menggunakan Ohlson Valuation Model 

(1995). Ohlson Valuation Model (1995) dianggap sesuai untuk memeriksa hubungan antara 

intellectual capital dan nilai perusahaan (Kohlbeck dan Warfield, 2007) 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Ohlson (1995) menjelaskan bahwa harga saham merupakan nilai perusahaan dapat dijelaskan 

dengan nilai buku ekuitas dan laba perusahaan. Validitas model Ohlson telah dilakukan oleh sejumlah 

peneliti (Bernard, 1995; Collins et al. 1997; Penman and Sougiannis, 1998; Francis & Schipper, 1999; 

Lev dan Zarowin 1999; Swartz et al., 2006; Wang, 2008; Liu et al., 2009; Yu et al., 2009; Ferraro dan 

Veltri, 2011; Veltri dan Silvestri, 2011). Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar 

pengembangan hipotesis pada penelitian ini. 

2.3.1 Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan 

Penelitian mengenai relevansi nilai informasi akuntansi telah banyak dilakukan. Beberapa 

penelitian telah menguji relevansi dari informasi akuntansi antara lain Collins et al. 1997; Francis & 

Schipper, 1999; Lev dan Zarowin 1999; Swartz et al., 2006; Wang, 2008; Liu et al., 2009; Yu et al., 

2009; Ferraro dan Veltri, 2011; Veltri dan Silvestri, 2011. Penelitian Collins et al, (1997) telah 



 
 

membuktikan bahwa laba akuntansi dan nilai buku ekuitas memiliki relevansi nilai dalam kaitannya 

menunjukkan hubungannya terhadap market value, namun Lev dan Zarowin (1999) menemukan 

bahwa relevansi nilai nilai laba akuntansi dan nilai buku ekuitas telah menurun dari waktu ke waktu. 

Swartz et. al., (2006) meneliti relevansi nilai dengan menggunakan model Ohlson, dimana penelitian 

tersebut menggukur relevansi nilai antara abnormal earnings dan nilai buku terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil penelitian Liu et al, (2009) menunjukkan bahwa terdapat relevansi nilai yang positif antara 

informasi akuntansi yang diproksikan melalui book value dan earnings per share dalam kaitannya 

menunjukkan hubungannya dengan nilai perusahaan (corporate value) yang diproksikan melalui 

harga saham.  Hasil dari penelitian terdahulu telah menyebutkan bahwa nilai buku ekuitas dan laba 

akuntansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan harga saham. Oleh karena 

itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:  

H1a. Book Value memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

H1b. EPS memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 

2.3.2 Pengaruh Inkremental Informasi Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan 

Dalam penelitian ini, intellectual capital diambil sebagai variabel informasi lainnya dalam 

kaitannya untuk menjelaskan market value perusahaan. Intellectual capital diukur dengan empat 

aspek intellectual capital yang dikembangkan oleh Edvinsson dan Malone (1997). Komponen 

intellectual capital tersebut terdiri dari human capital, customer capital, innovation capital, dan 

process capital. Empat aspek intellectual capital yang diambil sebagai proksi sesuai dengan penelitian 

dari Edvinsson dan Malone (1997); Bontis et al., (1999); Joia, (2000); Bontis, (2002); Wang dan 

Chang, (2005); Wang (2008); Yu et al (2009); Liu et al. (2009); dan Ferraro dan Veltri, (2011). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan adalah: 

H2a. Human Capital  memiliki pengaruh inkremental terhadap nilai perusahaan 

H2b. Customer Capital memiliki pengaruh inkremental terhadap nilai perusahaan 

H2c. Innovation Capital memiliki pengaruh inkremental terhadap nilai perusahaan 



 
 

H2d. Process Capital  memiliki pengaruh inkremental terhadap nilai perusahaan 

  

2.3.3 Pengaruh Informasi Gabungan Komponen IC Terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Chen et al. (2005) penghargaan lebih atas suatu perusahaan dari para investor tersebut 

diyakini disebabkan oleh intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan. Adanya intellectual 

capital yang diakui oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja perusahaan, serta menjadi 

informasi dalam pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor. Bontis et al., (2000), Cheng et al., 

(2010) dan Rehman et al., (2011) telah menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan, dengan menggunakan metode VAIC
TM 

dimana intellectual capital berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

Peneltian Edvinsson dan Malone (1997); Bontis et al., (1999); Joia, (2000); Bontis, (2002); 

Wang dan Chang, (2005); Wang (2008); Yu et al (2009); Liu et al. (2009); dan Ferraro dan Veltri, 

(2011) menggunakan empat komponen intellectual capital telah membuktikan bahwa intellectual 

capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Pada penelitian ini mengkombinasikan keempat komponen intellectual capital yang terdiri dari 

human capital (HC), customer capital (CC), innovation capital (InC), dan process capital (PC) untuk 

menilai apakah penambahan informasi intellectual capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Komponen intellectual capital yang digunakan dalam regresi adalah komponen intellectual capital 

yang memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan. 

H3. Intellectual Capital memiliki pengaruh inkremental terhadap nilai perusahaan 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah market value perusahaan dengan proksi harga 

saham. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan pada empat 

bulan setelah akhir tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember yaitu tanggal 30 April 2014. 

Tanggal 30 April dipilih dengan asumsi pada akhir bulan April kapitalisasi tersebut sepenuhnya 

mencerminkan efek yang dihasilkan oleh komunikasi untuk investor dari angka yang tercantum di 



 
 

laporan keuangan tahun sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan peraturan nomor X.K.6 yang 

diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK , 2012). 

Merujuk pada model Ohlson, penelitian ini memilih book value, laba akuntansi dan variabel 

informasi lainnya sebagai variabel independen untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap harga saham. Book Value dengan proksi Book Value per Share (  ), serta laba 

akuntansi dengan proksi earnings per share (EPS). Variabel informasi lainnya ( ), menggunakan 

proksi intellectual capital. Informasi intellectual capital diukur dengan mempertimbangkan empat 

aspek intellectual capital yaitu human capital (HC), customer capital (CC), innovation capital (InC), 

dan process capital (PC) yang dikembangkan oleh Edvinsson dan Malone (1997).  

Ukuran perusahaan (SIZE), Debt to equity Ratio (   ) dan Debt to Asset Ratio (   ) 

digunakan untuk mengendalikan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selain itu, penelitian ini menguji relevansi informasi akuntansi dan 

informasi intellectual capital pada perusahaan keuangan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Berdasarkan beberapa penelitian, dalam penelitian ini, hubungan antara masing-masing variabel 

independen diprediksi memiliki pengaruh terhadap harga saham, perusahaan yang berarti semakin 

besar nilai variabel independen semakin besar pula nilai variabel dependen. Kerangka pemikiran 

dapat ditunjukkan dengan Gambar 2. 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder. 

Data sekunder tersebut berupa data yang berasal dari laporan keuangan tahunan (annual report) dan 

harga saham harian. Penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh perusahaan keuangan dan non 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Dalam menentukan sampel, 

penulis menggunakan terknik purposive sampling. Sampel yang yang sesuai kriteria yang diajukan 

peneliti adalah sebanyak 323 perusahaan, namun setelah dilakukan seleksi data, terdapat 33 data yang 

memiliki nilai ekstrem sehingga harus dikeluarkan dari sampel. 

Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier yang 

dilakukan dalam enam tahap untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen melalui koefisien determinasi yang dihasilkan oleh regresi. Pada tahap keenam dilakukan 

regresi gabungan antara informasi akuntansi dan intellectual capital yang paling signifikan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh tambahan (inkremental) dari intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan. 

3.1. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah harga saham pada tanggal 30 April 

2014.  

b. Variabel Independen 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah book value, EPS, dan empat komponen dari 

intellectual capital. Empat komponen dari intellectual capital dipecah lagi menjadi beberapa proksi, 

ringkasan komponen dari intellectual capital dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1. Ringkasan Komponen Intellectual Capital 

Konstruk Simbol Pengukuran 

Human Capital NTE Number Of Total Employees 

RTE Revenue / Total Employees 

SES Salaries and Benefit Expenses Per Share 

NIE Net Income / Total Employees 

Customer Capital ROS Revenue Per Share 

RGR Current Revenue – Revenue Last Period / Current Revenue 

Innovation Capital RDS Research and Development Expenses Per Share 

RDR Research and Development Expenses / Revenue 

IAS Intangible Assets Per Share 

Process Capital MEE Managerial Expenses/Total Employees 

SGE Selling and General Administration Expense/Employees 

SAS Selling and General Administrative Expenses Per Shares 

SGR Selling and General Administration Expense / Revenue 

 

c. Variebel Kontrol 

Pada penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, DER, DAR, dan 

jenis industri (keuangan dan non keuangan). 

 

4. Hasil Penelitian 

4.1 . Statistik Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2. Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa 

terdapat 290 (N) sampel pengamatan. 

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P 290 50.00 10000.00 1240.33 1680.23 

BV 290 -119.56 4370.30 639.85 712.24 

EPS 290 -205.00 610.05 69.06 111.27 

NTE 290 11.00 197434.00 3963.94 13633.80 

RTE 290 -45.85 37163.59 1980.33 3117.13 

SES 290 0.24 1457.92 97.27 150.62 

NIE 290 -1839.75 15344.18 326.94 1232.20 

ROS 290 -10.64 18245.84 1196.77 2040.88 

RGR 290 -6.77 1.17 0.06 0.54 

RDS 290 0.00 156.38 3.40 13.64 

RDR 290 -0.05 10.12 0.07 0.79 

IAS 290 0.00 3379.89 27.18 206.50 

MEE 290 0.40 853.38 23.49 59.58 

SGE 290 0.00 4001.32 305.50 453.59 

SAS 290 0.00 5966.53 181.89 425.37 

SGR 290 -5.89 506.63 2.07 29.75 

SIZE 290 51.66 386654.82 12467.63 37066.32 

DER 290 -21.23 13.24 1.92 2.99 

DAR 290 0.00 1.40 0.52 0.25 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 



 
 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan data dalam penelitian. Asumsi yang 

harus dipenuhi pada uji asumsi klasik adalah data harus terdistribusi normal, tidak terjadi 

multikolinieritas, serta terjadi homoskedastisitas agar persamaan regresi tersebut valid untuk 

digunakan dalam penelitian. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa semua model telah memenuhi semua uji 

asumsi klasik, sehingga model regresi sudah dapat digunakan untuk pengambilan hipotesis. 

Tabel 3. Rangkuman Uji Asumsi Klasik 

Variab

le 

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5 MODEL 6 

KESIMPULAN 

Collinearity 

Statistics 

Collinearity 

Statistics 

Collinearity 

Statistics 

Collinearity 

Statistics 

Collinearity 

Statistics 

Collinearity 

Statistics 

Tolera

nce VIF 

Toleran

ce VIF 

Tolera

nce VIF 

Tolera

nce VIF 

Tolera

nce VIF 

Tolera

nce VIF 

BV 0.467 2.142 0.410 2.438 0.345 2.897 0.458 2.184 0.449 2.227 0.406 2.462 
Non 

Multikolinieritas 

EPS 0.452 2.212 0.443 2.259 0.440 2.271 0.452 2.213 0.444 2.250 0.448 2.231 
Non 

Multikolinieritas 

NTE 

  

0.637 1.570 

      

0.643 1.555 
Non 

Multikolinieritas 

RTE 

  

0.931 1.074 

        

Non 

Multikolinieritas 

SES 

  

0.705 1.418 

      

0.711 1.406 
Non 

Multikolinieritas 

NIE 

  

0.836 1.197 

        

Non 

Multikolinieritas 

ROS 

    

0.502 1.994 

      

Non 

Multikolinieritas 

RGR 

    

0.941 1.063 

      

Non 

Multikolinieritas 

RDS 

      

0.938 1.066 

    

Non 

Multikolinieritas 

RDR 

      

0.946 1.057 

    

Non 

Multikolinieritas 

IAS 

   

 

  

0.958 1.044 

  

0.956 1.046 
Non 

Multikolinieritas 

MEE 

        

0.812 1.232 

  

Non 

Multikolinieritas 

SGE 

    

  

  

0.831 1.203 

  

Non 

Multikolinieritas 

SAS 

    

  

  

0.832 1.202 

  

Non 

Multikolinieritas 

SGR 

        

0.972 1.029 

  

Non 

Multikolinieritas 

TA 0.705 1.418 0.546 1.833 0.654 1.528 0.704 1.420 0.686 1.458 0.546 1.830 
Non 

Multikolinieritas 

DER 
0.572 1.749 0.566 1.768 0.568 1.759 0.567 1.763 0.563 1.776 0.566 1.768 

Non 

Multikolinieritas 

DAR 
0.682 1.467 0.591 1.693 0.582 1.719 0.678 1.475 0.635 1.574 0.651 1.535 

Non 

Multikolinieritas 

D 
0.706 1.417 0.646 1.548 0.639 1.564 0.694 1.441 0.670 1.492 0.681 1.468 

Non 

Multikolinieritas 

K-S 0.103 0.065 0.117 0.085 0.096 0.110 Normal 

White 

Test 0.327 0.667 0.416 0.559 0.624 0.674 
Homokedastisitas 

 

 



 
 

4.3 Hasil Empiris 

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. Dari tabel tersebut dapat diambil beberapa 

kesimpulan terkait hipotesis yang telah diajukan. 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis 

Model 

Variable 

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5 MODEL 6 

Coef. t-value Coef. t-value Coef. t-value Coef. t-value Coef. t-value Coef. t-value 

Constant 156.887 .864 198.012 1.021 109.577 .572 198.829 1.111 198.110 .974 218.799 1.246 

BV .894 
6.314*

* 
.742 

4.985*

* 
.950 

5.758*

* 
.834 5.958** .864 

5.960*

* 
.683 4.684** 

EPS 6.087 
6.612*

* 
5.831 

6.361*

* 
6.194 

6.625*

* 
6.075 6.733** 5.976 

6.409*

* 
5.805 6.533** 

NTE 
  

.017 
2.753*

*       
.016 2.621** 

RTE 
  

.013 .557 
        

SES 
  

1.000 1.865* 
      

1.032 1.980** 

NIE 
  

-.025 -.408 
        

ROS 
    

-.033 -.694 
      

RGR 
    

-55.571 -.423 
      

RDS 
      

-4.241 -.830 
    

RDR 
      

-23.963 -.274 
    

IAS 
      

1.236 3.703** 
  

1.212 3.698** 

MEE 
        

.155 .120 
  

SGE 
        

-.067 -.401 
  

SAS 
        

.188 1.054 
  

SGR 
        

-1.568 -.665 
  

SIZE .000 .175 -.003 -1.027 0.000 -.040 .000 .114 .001 .297 -.002 -1.015 

DER -9.656 -.317 -5.708 -.189 -7.994 -.261 -6.526 -.218 -13.844 -.449 -4.947 -.168 

DAR 393.336 1.162 183.139 .511 505.147 1.376 322.246 .969 332.434 .944 182.021 .547 

D -536.328 

-

2.551*

* 

-375.510 

-

1.734*

* 

-582.371 

-

2.630*

* 

-470.994 
-

2.267** 
-494.628 

-

2.283*

* 

-362.126 
-

1.761** 

Adj. R2 0.515 0.529 0.512 0.534 0.510 0.551 

F-Value 52.049 33.403 38.928 37.760 31.122 40.480 

P-Value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

4.3.1 Pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil dari pengujian (Tabel 4, Model 1) dapat dilihat bahwa F-Value sebesar 52,049 (P-Value 

0,000). Hal ini berarti bahwa model regresi dapat diterima, sedangkan nilai koefisen determinasi 

(Adjusted R
2
) sebesar 0,515. Melalui uji statitik t, dapat dilihat bahwa Book Value dan EPS 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada tingkat signifikansi 0,05 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi model Ohlson (1995), penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa Book Value dan EPS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 



 
 

nilai perusahaan yang diukur melalui harga saham perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H1a dan H1b diterima. 

Hasil pengujian ini mendukung penelitian-penelian sebelumnya dimana beberapa penelitian 

(Collins et al. 1997; Francis & Schipper, 1999; Lev dan Zarowin 1999; Swartz et al., 2006; Wang, 

2008; Liu et al., 2009; Yu et al., 2009; Ferraro dan Veltri, 2011; Veltri dan Silvestri, 2011) telah 

membuktikan bahwa informasi akuntansi yang diukur dengan nilai buku ekuitas dan earnings 

memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

4.3.2 Pengaruh Inkremental Informasi Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan 

4.3.2.1 Penambahan informasi human capital, memberikan efek penjelas yang lebih besar 

Penambahan informasi human capital pada model regesi (Tabel 4, Model 2) dapat dilihat bahwa 

F-Value sebesar 33,403 (P-Value 0,000). Hal ini berarti bahwa model regresi dapat diterima, 

sedangkan nilai koefisen determinasi (Adjusted R
2
) mengalami kenaikan dari 0,515 menjadi 0,529. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa setelah menambah informasi human capital, kapasitas penjelas dari 

model mengalami kenaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2a diterima. 

Hasil pengujian ini mendukung penelitian-penelian sebelumnya yaitu penelitian Wang dan 

Chang (2005) menunjukkan bahwa human capital secara tidak langsung mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Penelitian Wang (2008),  Yu et al. (2009) dan Liu et al (2009) juga menyebutkan bahwa 

human capital memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hanya jumlah karyawan (NTE) dan beban gaji per lembar saham (SES) yang berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sebaliknya rasio jumlah karyawan terhadap pendapatan (RTE) 

dan rasio jumlah karyawan terhadap laba bersih (NIE) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

NTE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena karyawan dianggap sebagai kekayaan 

perusahaan yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa (Wang, 2008). SES berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan karena ketika gaji karyawan tinggi maka kemampuan yang dimiliki 

karyawan dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui produk dan jasa yang dihasilkan. 

Informasi RTE dan NIE  tidak signifikan mempengaruhi nilai perusahaan karena dipengaruhi oleh 

ukuran perusahaan, sehingga informasi ini tidak mendapat respon dari investor. 

 



 
 

4.3.2.2 Penambahan informasi customer capital, memberikan efek penjelas yang lebih kecil 

Adanya penambahan informasi customer capital (Tabel 4, Model 3) tidak memberikan dampak 

yang positif terhadap nilai perusahaan. Dapat dilihat bahwa F-Value sebesar 38,928 (P-Value 0,000) 

hal ini berarti bahwa model regresi dapat diterima. Nilai koefisen determinasi (Adjusted R
2
) 

mengalami penurunan dari 0,515 menjadi 0,512. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah 

menambah informasi customer capital, kapasitas penjelas dari model tidak mengalami kenaikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2b ditolak. 

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa customer capital yang diwakili menggunakan 

pendapatan per lembar saham (RDS) dan persentase pertumbuhan pendapatan (RGR) berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham.  Penelitian ini mendukung penelitian Liu et al, (2009) yang 

menyatakan bahwa customer capital tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

ada kompetisi yang ketat antar perusahaan, sehingga perusahaan dipaksa untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal dalam hal ini harga produk atau jasa yang rendah. Hal ini dilakukan guna 

meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya serta mempertahankan pelanggan. Sehingga investor 

maupun kreditor tidak menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. 

4.3.2.3 Penambahan informasi innovation capital, memberikan efek penjelas yang lebih besar 

Adanya penambahan informasi innovation capital (Tabel 4, Model 4)  memberikan dampak yang 

positif terhadap nilai perusahaan. Dapat dilihat bahwa  F-Value sebesar 37,760 (P-Value 0,000) hal ini 

berarti bahwa model regresi dapat diterima. Nilai koefisen determinasi (Adjusted R
2
) mengalami 

kenaikan dari 0,515  menjadi 0,534. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah menambah 

informasi innovation capital, kapasitas penjelas dari model mengalami kenaikan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H2c diterima. 

Hasil pengujian ini mendukung penelitian Wang dan Chang (2005), Wang (2008), serta Liu et al 

(2009)  menunjukkan bahwa innovation capital memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Beban penelitian dan pengembangan per lembar saham (RDS), rasio beban 

penelitian dan pengembangan terhadap pendapatan bersih (RDR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan aset tidak berwujud per lembar saham (IAS) berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 



 
 

4.3.2.4 Penambahan informasi process capital, memberikan efek penjelas yang lebih kecil 

Penambahan informasi process capital pada model regesi (Tabel 4, Model 5) dapat dilihat bahwa 

F-Value sebesar 31,122 (P-Value 0,000). Hal ini berarti bahwa model regresi dapat diterima, 

sedangkan nilai koefisen determinasi (Adjusted R
2
) mengalami penurunan  dari 0,515 menjadi 0,510. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa setelah menambah informasi process capital, kapasitas penjelas dari 

model mengalami kenaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2d ditolak. 

Process capital yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bagaimana perusahaan menjalankan 

proses bisnisnya, mulai dari filosofi managemen, budaya organisasi, proses managemen, serta sistem 

informasi akan mempengaruhi dari proses bisnis perusahaan. Secara tidak langsung proses bisnis 

perusahaan menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, 

sehingga keunggulan kompetitif yang ingin dicapai perusahaan dapat tercapai.  

Rasio beban managerial terhadap jumlah karyawan (MEE), rasio beban penjualan dan beban 

administrasi terhadap jumlah karyawan (SGE), rasio beban penjualan dan beban administrasi per 

lembar saham (SAS), dan rasio beban penjualan dan beban administrasi terhadap pendapatan (SGR) 

terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan beban yang 

cukup tinggi tentunya akan berakibat menurunkan net income perusahaan, yang kemudian 

menyebabkan nilai perusahaan bernilai rendah. 

4.3.3 Pengaruh Informasi Gabungan Komponen IC Terhadap Nilai Perusahaan 

Untuk mengetahui komponen intellectual capital yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dan mencari model yang terbaik untuk kombinasi model Ohlson, maka penelitian ini memilih 

beberapa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Tabel 2 - Model 1-5) . 

Sesuai dengan Tabel 2, bahwa hanya human capital dan innovation capital yang berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Human capital diwakili oleh NTE dan SES, sedangkan 

innovation capital diwakili oleh IAS. 

Sesuai dengan Tabel 4, Model 6 bahwa model regresi menjadi: 

                                                                  

                                                                 



 
 

Hasil menunjukkan bahwa F-Value sebesar 40,480 (P-Value 0,000). Hal ini berarti bahwa model 

regresi dapat diterima, sedangkan nilai koefisen determinasi (Adjusted R
2
) mengalami penurunan  dari 

0,515 menjadi 0,551. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setelah menambah informasi human capital 

dan innovation capital pada model Ohlson, kapasitas penjelas dari model mengalami kenaikan. Hal 

ini berarti bahwa intellectual capital merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Semua variabel informasi 

human capital dan innovation capital berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

. 

5. Penutup 

Penelitian ini menguji secara empiris relevansi nilai informasi akuntansi dan informasi 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan menggunakan model Ohlson (1995) Informasi akuntansi 

yang diukur dengan nilai buku ekuitas dan earnings per share (EPS) berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham. Informasi tambahan dari intellectual 

capital diukur dengan empat aspek yaitu human capital, customer capital, innovation capital, dan 

process capital. Hanya human capital dan innovation capital yang memberikan efek penjelas yang 

lebih terhadap nilai perusahaan. Selain itu terdapat pengujian tambahan untuk mengetahui komponen 

intellectual capital yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Setelah dilakukan pengujian, dapat 

disimpulkan bahwa setelah menambah informasi human capital dan innovation capital pada model 

Ohlson, kapasitas penjelas dari model mengalami kenaikan. Hal ini berarti bahwa intellectual capital 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penelitian ini mengandung keterbatasan yaitu penelitian ini tidak mengkaji informasi intellectual 

capital perusahaan secara spesifik berdasarkan klasifikasi industri, sehingga kurang mampu 

menjelaskan secara komprehensif tentang pengaruh informasi intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk klasifikasi 

informasi intellectual capital berdasarkan sektor industri sehingga dapat diketahui sektor mana yang 

sangat dipengaruhi oleh intellectual capital. 
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