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ABSTRAK  

 

ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

PERBANKAN 

(Studi Pada Bank Umum Konvensional Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2015) 

 

Oleh 

Felicia Helga Inez 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intellectual capital dan 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research dengan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling berjumlah 16 bank dari populasi 42 

perusahaan perbankan dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi 

dalam bentuk laporan tahunan. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini 

adalah regresi linier berganda dengan pendekatan data panel yang menggunakan 

alat Eviews 9.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intellectual Capital 

(ICD) mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan dan  Corporate Social Responsibility (CSRDI) mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan. Secara 

simultan, manajemen intellectual capital dan corporate social responsibility 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan 

(PBV). 

 

Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSRDI), Intellectual Capital (ICD), 

dan Nilai Perusahaan (PBV) 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANALYSIS EFFECT THE INTELLECTUAL CAPITAL DAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY ON BANKING FIRM VALUE  

(Study on Conventional Commercial Banks Go Public period 2013-2015) 

 

By 

Felicia Helga Inez 

The purpose of this study was to determine the effect of intellectual capital and 

corporate social responsibility on financial performance of banks listed on the 

stock excahange for the period 2011-2015. This type of research is explanatory 

research with quantitives methods. The sample in this research used purposive 

sampling method study amounted to 16 banks from population of 42 bankings 

companies to collect data in the form of documentation in the form annual report. 

The data analysis technique used is mutiple linier regression with panel data 

approach and used analytical tools Eviews 9.0. The results of this study indicate 

that the Intellectual Capital (ICD) have a negative infulance with no significant 

effect toward firm value of banks. Corporate Social Responsibility (CSRDI) have 

a positive influance with significant effect toward firm value of banks. 

Simultaneously, the capital and corporate social responsibility has a significant 

effect toward firm value of banks (PBV). 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSRDI), Firm Value (PBV), and 

Intellectual Capital (ICD) 
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MOTTO 

 

 

“Tuhan mengubah ulat menjadi kupu-kupu, pasir menjadi mutiara, dan batu 

menjadi berlian. Begitu juga yang Ia lakukan kepada aku dan kamu” 

(Rick Warren) 
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Bapa, kalau tidak melalui Aku.” 

(Yohanes 14:6) 

 

“Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang 

mengasihi Dia” 

(Roma 8:28) 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian dunia 

saat ini. Banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai media untuk 

menyerap investasi sebagai upaya memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal 

bertindak sebagai penghubung antara investor (pemodal) dengan perusahaan 

ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan. Dalam 

rangka melaksanakan kegiatan investasi tersebut, investor perlu mengambil 

keputusan investasi. Keputusan investasi yang dimaksud ialah keputusan yang 

dilakukan oleh investor untuk membeli, menjual ataupun mempertahankan 

kepemilikan saham. 

Investor yang rasional akan melakukan analisis dalam proses pengambilan 

keputusan investasi. Analisis yang dilakukan antara lain dengan mempelajari 

laporan keuangan perusahaan, serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. 

Tujuannya ialah keputusan investasi yang diambil akan memberikan kepuasan 

(utility) yang optimal. Pengambilan keputusan secara umum merupakan fenomena 

yang kompleks, meliputi semua aspek kehidupan, mencakup berbagai dimensi dan 

proses memilih dari berbagai pilihan yang tersedia. 
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Investor akan mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk 

saham kepada perusahaan dengan melihat dan menganalisis laporan keuangan dan 

laporan tahunan yang diumumkan kepada publik. Laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, sedangkan laporan tahunan 

bertujuan untuk menjelaskan kondisi perusahaan dalam suatu periode. Investor 

kemudian akan menilai apakah perusahaan berkinerja baik atau buruk berdasarkan 

laporan keuangan dan laporan tahunan tersebut. 

Nilai perusahaan sangat penting karena tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen 

adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan yang berjalan dengan baik 

maka nilai perusahaan akan meningkat atau dapat dikatakan memaksimalkan 

harga sahamnya (Weston & Brigham, 1993). Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya adalah intellectual capital dan 

corporate social responsibility. Intellectual capital merupakan suatu paradigma 

baru yang sebelumnya lebih menekankan pada physical capital (modal fisik) 

namun seiring perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang 

pesat, telah memicu tumbuhnya ketertarikan dalam intellectual capital (Ulum, 

2008).  

Pengungkapan informasi corporate social responsibility dalam laporan tahunan 

perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk menentukan 

keputusan investasi di saham. Laporan tersebut bermanfaat untuk 

mengidentifikasi perusahaan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 

corporate social resposibility. Perusahaan yang mempunyai komitmen yang 

tinggi terhadap corporate social resposibility akan diapresiasi oleh masyarakat 



3 
 

sehingga reputasi perusahaan akan meningkat. Reputasi yang baik akan lebih 

memudahkan perusahaan menjalankan bisnisnya sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja keuangannya, yang kemudian tercermin di harga saham 

yang terus meningkat (Ulum, 2008). 

Berdasarkan data pada tahun 2009-2011, Bank Tabungan Pensiun Nasional, Bank 

BCA,  Bank BRI, dan Bank Mandiri mengalami peningkatan harga saham dari 

tahun 2009 dan 2011 (lampiran1). Bank Tabungan Pensiun Nasional mengalami 

kenaikan harga saham rata-rata Rp. 2.248,96 per tahun, Bank BCA mengalami 

kenaikan harga saham rata-rata Rp. 6.416,67 per tahun, Bank Mandiri mengalami 

kenaikan harga saham rata-rata sebanyak Rp. 5.921 per tahun, dan Bank BRI 

mengalami kenaikan harga saham sebanyak Rp. 5.275 per tahun. Dari uraian ini, 

dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga saham yang terjadi secara konstan pada 

perusahaan perbankan selama tiga tahun dapat disebabkan oleh intellectual capital 

yang baik di dalam perusahaan dan corporate social responsibility yang mereka 

terapkan setiap tahunnya dan hasilnya baik pula dan berdampak pada harga saham 

perusahaan-perusahaan perbankan tersebut. 

Penelitian mengenai intellectual capital telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya Chen et al (2005) yang meneliti tentang hubungan antara intellectual 

capital, market value dan financial performance terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital merupakan aset strategis 

yang signifikan karena berhubungan positif dengan nilai pasar perusahaan dan 

kinerja perusahaan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ulum (2008) meneliti 

hubungan antara intellectual capital dengan kinerja perusahaan-perusahaan 
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perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2004-2006. Hasil penelitian didapat 

bahwa terdapat pengaruh intellectual capital (VAIC) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Intellectual capital (VAIC) juga berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan masa depan. Hasil yang lain adalah tidak ada pengaruh ROGIC (rate of 

growth of intellectual capital) terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. 

Titisari (2010), meneliti mengenai pengaruh corporate social responsibility 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah corporate social 

responsibility environment dan community berkorelasi terhadap CAR perusahaan, 

sedangkan corporate social responsibility employment berkorelasi negatif 

terhadap CAR perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan 

melakukan penelitian pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Sektor perbankan dipilih sebagai objek 

ideal penelitian ini karena tersaji data laporan tahunan publikasi yang dapat 

diakses setiap saat. Menurut Ulum (2008), bisnis sektor perbankan adalah 

“intellectually” intensif yang terakhir adalah karena perusahaan perbankan 

melaporkan setiap tahunnya program corporate social responsibility-nya dalam 

laporan tahunan mereka. Kemudian pemilihan tahun 2013 sampai tahun 2015 

dilakukan dengan harapan pemilihan tahun laporan tahunan terbaru agar lebih 

dapat merepresentasikan keadaan perusahaan terkini. 

 

 

 



5 
 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility 

Terhadap Nilai Perusahaan pada Perbankan yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2015.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah intellectual capital berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

nilai perusahaan? 

2. Apakah corporate social responsibility berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah intellectual capital dan corporate social responsibility berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan meneliti intellectual capital berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap nilai perusahaan. 

2. Mengetahui dan meneliti corporate social responsibility berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan. 

3. Mengetahui dan meneliti intellectual capital dan corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai 

perusahaan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk para investor 

yang akan menginvestasikan hartanya pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan 

intellectual capital dalam perusahaannya dan agar menyadari bahwa 

pelaporan corporate social responsibility dalam laporan tahunan  dapat 

menjadi  sumber informasi untuk investor dalam menentukan keputusan 

berinvestasi. 

3. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam memahami, menambah dan 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari. Penelitian ini 

dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh intellectual capital dan 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan perbankan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Stakeholder Theory 

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai 

hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung 

maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholder tersebut 

mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena 

mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun 

tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. 

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk 

melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan 

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut kepada stakeholder. Menurut 

Deegan (2004), teori ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak 

untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi 

mereka, bahkan ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi 

tersebut dan bahkan mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang 

konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi. 
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Lebih lanjut Deegan (2004), menyatakan bahwa teori stakeholder menekankan 

akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. 

Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela 

mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual 

mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi 

sesungguhnya atau yang diakui stakeholder. 

 

Tujuan utama dari teori stakeholder untuk membantu manager korporasi mengerti 

lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif 

di antara 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 aktifitas-

aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder (Ulum I. 

, 2009).  

 

2.1.2 Agency Theory 

Menurut Anthony (2005), agency theory adalah hubungan atau kontrak antara 

principal dan agent. Agency theory memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara principal dan agent. Perusahaan mempunyai banyak 

kontrak, misal kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan 

kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Untuk itulah dalam teori 

agensi dikenal adanya kontrak kerja, yang mengatur proporsi utilitas masing-

masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. 

Kontrak kerja yang optimal adalah kontrak yang seimbang antara principal dan 
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agent yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang 

optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus oleh principal kepada agent. 

 

Principal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan modal kepada agen untuk 

dapat bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agent merupakan pihak yang 

diberi amanat oleh principal untuk menjalankan perusahaan dan berkewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan amanat tersebut. Satu elemen kunci dari teori 

keagenan adalah bahwa principal dan agent mempunyai perbedaan preferensi dan 

tujuan. Agency theory mengansumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Pada teori agency, information gap yag terjadi pada berbagai perusahaan 

dikarenakan pihak manajer setiap hari berinteraksi langsung dengan kegiatan 

perusahaan, sehingga manajer sangat mengetahui kondisi dalam perusahaan, 

dengan demikian pihak manajer mempunyai informasi yang sangat lengkap 

tentang perusahaan yang dikelolanya. Pemegang saham hanya mengandalkan 

laporan yang diberikan oleh pihak manajemen, karena pemegang saham tidak 

berinteraksi secara langsung pada kegiatan perusahaan sehingga pemegang saham 

hanya memiliki sebagian atau lebih sedikit informasi dibanding manajer 

perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu pengungkapan 

merupakan mekanisme untuk mengontrol kinerja manager. Sebagai 

konsekuensinya, manajer didorong untuk megungkapkan voluntary information 

seperti pengungkapan intellectual capital. 
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2.1.3 Resources Based View (RBV) 

Teori yang berhubungan dengan intellectual capital adalah Resources Based  

View (RBV). RBV menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola 

sumber dayanya dan pengetahuannya dengan baik maka perusahaan tersebut akan 

memiliki keunggulan kompetitif yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

(Kuryanto, 2008). Teori ini mengganggap organisasi dapat dianggap sebagai 

sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya organisai (Madhani, 

2010). Sumber daya dapat dianggap sebagai masukkan yang memungkinkan 

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan mereka. Sumber daya internal dan 

kemampuan menentukan pilihan strategis yang dibuat oleh perusahaan saat 

kompetisi di lingkungan bisnis eksternal mereka. Sumber daya yang dimaksud 

dalam hal ini berupa intellectual capital yaitu human capital, structural capital, 

dan customer capital apabila intellectual capital dapat dikelola dengan baik maka 

dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan . 

Menurut Madhani (2010), sumber daya yang berharga harus memungkinkan 

perusahaan untuk melakukan hal–hal dan berperilaku dengan cara mengarahkan 

pada penjualan yang tinggi, biaya rendah, margin tinggi, atau dalam cara lain 

menambah nilai  keuangan untuk perusahaan. Hal ini menekankan bahwa sumber 

daya yang berharga ketika perusahaan memungkinkan untuk memahami atau 

menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas. RBV juga 

membantu manajer perusahaan untuk memahami mengapa kompetensi dapat 

dianggap sebagai aset paling penting perusahaan dan pada saat yang sama, untuk 
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menghargai bagaimana aset tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

bisnis. 

RBV menganalisis sumber daya internal organisasi dan menekankan sumber daya 

dan kemampuan dalam merumuskan strategi untuk mencapai keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan. Kemampuan perusahaan juga memungkinkan 

beberapa perusahaan untuk menambah nilai dalam rantai nilai pelanggan, 

mengembangkan produk baru atau memperluas di pasar baru. Sehingga, menurut 

RBV, sumber daya dapat didefinisikan secara luas untuk mencakup aset, proses 

organisasi, atribut perusahaan, informasi, atau pengetahuan dikendalikan oleh 

perusahaan yang dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan strategi 

mereka (Mahdani, 2010). 

 

2.2 Intellectual Capital 

2.2.1 Definisi Intellectual Capital 

Intellectual capital adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan  untuk menciptakan nilai (Williams, 2001). Intellectual capital dapat 

dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan 

pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1991). 

Intellectual capital mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan 

kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan 

keunggulan kompetitif  berkelanjutan. Intellectual capital telah diidentifikasi 

sebagai seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) 

yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 1998).  
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Terdapat begitu banyak perbedaan pendapat dalam mendefinisikan intellectual 

capital. Dalam Sveiby (1997), mendefinisikan human capital sebagai tindakan 

untuk menciptakan aset berwujud dan tidak berwujud, structural capital termasuk 

hak paten, konsep, model dan sistem administrasi dan pengelolaan komputer, 

sedangkan customer capital mencakup hubungan dengan pelanggan dan pemasok 

(nama merek dagang dan reputasi perusahaan). Berbeda lagi dengan pernyataan  

Stewart (1991) tentang human capital yaitu didefinisikan sebagai cara untuk 

memberikan inovasi produk dan layanan baru atau jika perbaikan dalam bisnis 

sudah sesuai dengan kinerja organisasi tersebut, structural capital merupakan 

teknologi, penemuan data, strategi dan budaya, sistem, rutinitas dan prosedur 

organisasi dan customer capital diartikan dalam hubungan dengan orang–orang 

atau organisasi yang menjual seperti pangsa pasar, retensi pelanggan dan 

probabilitas pelanggan. Edvinsson dan Malone (1997), mendefinisikan human 

capital sebagai gabungan pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kemampuan 

individu karyawan perusahaan, structural capital dan customer capital dalam 

segala sesuatu yang lain dari kemampuan organisasi yang mendukung 

produktivitas karyawan dan segala sesuatu yang tersisa di kantor ketika karyawan 

pulang, dapat dimiliki dan dengan demikian diperdagangkan. 

Tabel 2.1 

Definisi Intellectual Capital 
 Human Capital Structur Capital Customer Capital 

Sveiby, 1997 Termasuk 

kapasitas untuk 

bertindak dalam 

situasi dengan 

variasi luas untuk 

menciptakan 

tangible assets dan 

intangible assets. 

 

Internal struktur 

termasuk patents, 

concepts, models, and 

computer and 

administrative 

systems. 

Eksternal struktur 

termasuk 

hubungan dengan 

customers dan 

suppliers.  
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 Human Capital Structur Capital Customer Capital 

Stewart, 1997 Uang berbicara 

tapi tidak berfikir 

tentang kerja 

mesin, sering lebih 

baik dibanding apa 

yang manusia bisa, 

tapi tidak termasuk 

tujuan utama dari 

human capital 

adalah inovasi 

apakah produk 

baru dan jasa atau 

untuk 

meningkatkan 

proses bisns. 

Pengetahuan tidak 

pulang ke rumah pada 

malam hari. Itu 

kepunyaan perusahaan 

secara utuh. Itu dapat 

diproduksi ulang dan 

dibagikan... Teknologi, 

penciptaan data, 

publlikasi, strategi dan 

budaya, sistem, rutinitas 

orgnisasi, dan prosedur. 

Adalah.. “sebuah 

nilai dari hak 

suara, hubungan 

itu berlangsung 

dengan orang-

orang atau 

organisasi dalam 

berjualan... 

(seperti) pasar 

saham, ingatan 

customer  dan 

defetion rates, 

serta keuntungan 

customers. 

Edvinssons1997 Digabungkan 

antara 

pengetahuan, 

keterampilan, 

inovatif dan 

kemampuan 

individual 

karyawan 

perusahaan.Hal itu 

juga termasuk nilai 

perusahaan, 

budaya, dan 

filosofi.  

Hardware, software, database, 

organizational structure, patents, 

trademarks, and everything else of 

organizational capability mendukung 

produktifitas karyawan. 

 

Sumber: Sawarjono dan Kadir (2003) 

 

Perbandingan elemen intellectual capital didasarkan pada studi oleh Annie 

Brooking, Goran Roos, Thomas Stewart dan Nick Bontis digambarkan dalam 

tabel 2.2. Brooking (USA) membagi konsep intellectual capital menjadi human 

center asset, infrastructure asset, intellectual property dan market asset. Goran 

Ross (UK) membagi konsep intellectual capital menjadi human capital, 

organitational capital, renewal and develop dan relational capital. Stewart (USA) 

membagi intellectual capital menjadi human capital, structur capital dan 

customer capital. Sedangkan Bontis (Canada) membagi intellectual capital 

menjadi human capital, structural capital, intellectual property, dan relational 
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capital. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keempat penulis sangat menekankan 

pentingnya human capital. Brooking, khususnya, merasa bahwa keterampilan 

manajerial dan gaya kepemimpinan merupakan komponen penting dari human 

capital. Brooking juga menunjukkan bahwa struktur modal dapat dibagi menjadi 

dua komponen, yaitu infrastructure assets dan Intellectual Property (IP) (Bontis, 

Keow, W.C.C, & Richardson, 2000). 

Lebih lanjut Bontis et.al. (2000), menyebutkan dalam hal infrastructure assets, 

Brooking telah memasukkan semua teknologi dan proses yang memungkinkan 

sebuah perusahaan berfungsi. Roos telah menambahkan pentingnya budaya. 

Stewart mengklasifikasi teknologi informasi dalam kategori ini. Brooking, Roos, 

dan Stewart telah menyertakan merk dagang dan hak paten, sedangkan Bontis, 

telah mengecualikan Intellectual Property (IP). Bontis menyatakan bahwa IP 

adalah aset yang dilindungi dan memiliki definisi hukum (tidak seperti komponen 

lain dari intellectual capital).  Berikut tabel 2.2 yang memberikan uraian singkat 

tentang perbandingan konseptualisasi intellectual capital antar penulis. 

Tabel 2.2. 

Perbandingan Konseptualisasi Intellectual Capital antar Penulis 

Annie Brooking 

(UK) 
Goran Roos (UK) 

Thomas Stewart 

(USA) 

Nick Bontis 

(Canada) 

Human-centred 

assets 

Ketrampilan, 

kemampuan dan 

keahlian, 

kemampuan 

memecahkan 

masalah dan gaya 

kepemimpinan 

Human capital 

 

Kompetensi, 

perilaku, dan 

kecerdasan 

intelektual 

Human capital 

 

Karyawan adalah 

aset terpenting dari 

organisasi 

Human capital 

 

Pengetahuan level 

individual yang 

dimiliki masing – 

masing karyawan 

Infrastructure assets 

Seluruh teknologi, 

proses dan 

metodologi yang 

memungkinkan 

Organizational 

capital 

Seluruh organisasi, 

inovasi, proses, 

property intelektual, 

Structural capital 

 

Pengetahuan 

tertanam dalam 

teknologi informasi 

Structure capital 

Aset non-manusia 

atau kemampuan 

perusahaan untuk 

memenuhi 
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perusahaan untuk 

bekerja 

dan aset budaya persyaratan pasar 

Intellectual property 

 

Kecakapan, 

trademarks dan 

paten 

Renewal and 

development capital 

 

Paten baru dan 

usaha pelatihan 

Structural capital 

 

Semua paten, 

rencana dan 

trademark 

Intellectual capital 

 

Tidak seperti IC, IP 

adalah aset yang 

dilindungi dan 

memiliki definisi 

yang sah 

Market assets 

Merk, pelanggan, 

kesetiaan pelanggan 

dan saluran 

distribusi 

Relational capital 

Hubungan dimana 

termasuk 

stakeholder internal 

dan eksternal 

Customer capital 

Informasi pasar 

digunakan untuk 

meraih dan 

mempertahankan 

pelanggan   

Relational capital 

Customer capital 

adalah satu-satunya 

fitur dari 

pengetahuan yang 

tertanam dalam 

hubungan 

organisasional 

Sumber: Bontis (1998) 

2.2.2 Pengukuran Intellectual Capital 

Semakin banyaknya penelitian terhadap metode pengukuran Intellectual Capital, 

Sveiby K. (1997) mencoba mengklasifikasikan 21 metode pengukuran yang ada 

kedalam empat kelompok besar. Keempat kelompok itu adalah sebagai berikut: 

a. Direct Intellectual Capital Methods (DIC). Estimasi nilai dolar dari aset 

tidak berwujud dilakukan dengan cara mengidentifikasi komponen-

komponen yang bervariasi. Sekali komponen-komponen ini dapat 

diidentifikasikan, komponen-komponen tersebut langsung dapat dievaluasi 

baik secara individu maupun sebagai suatu koefisien agregat (aggregated 

coefficient). 

b. Market Capitalization Methods (MCM). Perhitungan terhadap perbedaan 

antara kapitalisasi pasar perusahaan dengan ekuitas pemegang sahamnya 

sebagai nilai dari intellectual capital atau intangible assets perusahaan. 

Rata-rata laba sebelum pajak dalam suatu periode dibagi dengan nilai aset 
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berwujud. Hasil dari pembagian ini merupakan return on assets perusahaan 

yang dapat dibandingan dengan rata-rata industri. 

c. Scorecards Methods (SC). Komponen-komponen dari aset tidak berwujud 

atau intellectual capital diidentifikasikan. Indikator-indikator yang ada 

dilaporkan dalam bentuk scorecards atau grafik. Metode scorecard ini 

hampir sama dengan metode direct intellectual capital yang mengharapkan 

tidak ada estimasi yang dibuat dari nilai dolar asset tidak berwujud. 

d. Metode-metode ini memiliki manfaat sebagai berikut (Sveiby K. , 1997): 

1. Metode-metode yang menawarkan penilaian dalam dolar seperti return 

on assets dan market capitalization method digunakan dalam situasi 

merger, akuisisi dan penilaian harga pasar saham. Metode ini juga 

sangat tepat untuk membandingkan perusahaan yang berada dalam 

industri yang sama. Metode-metode ini telah mengalami pembuktian 

yang cukup lama dalam bidang akuntansi sehingga mudah 

dikomunikasikan diantara para praktisi akuntansi. Kelemahan metode 

ini adalah pengubahan segala sesuatu kedalam nilai uang akan 

memberikan kendangkalan makna. 

2. Manfaat direct intellectual capital dan metode scorecard adalah 

kemampuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif 

dari kondisi kesehatan sebuah organisasi dari pada financial metrics, 

serta lebih mudah diterapkan pada setiap level organisasi. Metode-

metode ini lebih menggambarkan kejadian yang sebenarnya dan 

pelaporan dapat lebih cepat dan lebih akurat dari pada pengukuran 

keuangan. Metode-metode ini sangat berguna bagi organisasi non laba, 
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departemen internal, organisasi sektor publik dan untuk tujuan yang 

berhubungan dengan kegiatan sosial maupun lingkungan. Kelemahan 

metode ini terletak pada indikator-indikator yang bersifat kontekstual 

dan harus sesuai untuk setiap organisasi dan setiap tujuan, dimana 

perbandingannya sangat sulit. Metode-metode ini masih baru sehingga 

tidaklah mudah untuk diterima oleh para manajer yang biasa melihat 

segala sesuatu dari perspektif keuangan. 

 

2.2.3 Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

Definisi ICD sendiri telah diperdebatkan dengan seru diantara para ahli dalam 

berbagai literatur. Laporan keuangan digunakan untuk tujuan umum (General 

Purpose Financial Reporting) sebagai dasar, dapat dikatakan bahwa ICD dapat 

dipandang sebagai suatu laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi bagi pengguna, hal itu dipersiapkan untuk pelaporan sehingga dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan mereka (Abeysekera, 2006).  

 

Pengungkapan intellectual capital dapat dikatakan sebagai laporan intellectual 

capital statement. Intellectual capital statement melaporkan aktivitas perusahaan 

dalam mengelola pengetahuan (knowledge management). Perusahaan melaporkan 

sumber daya pengetahuan yang dimiliki yang terkombinasi menjadi kemampuan, 

yang membuat perusahaan mampu melakukan sesuatu (Winata, 2008).  

 

Goh dan Lim (2004), menyatakan bahwa informasi mengenai intellectual capital 

adalah salah satu informasi yang dibutuhkan oleh investor, hal ini dikarenakan 

informasi mengenai intellectual capital menyebabkan investor dapat lebih baik 
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menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan kekayaan di masa datang. 

Pengungkapan tersebut membantu stakeholder untuk mengurangi persepsinya 

tentang risiko sehubungan dengan entitas dan dapat menurunkan biaya modal 

perusahaan. Oleh karena itu, regulator standar akuntansi internasional sekarang 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan pelaporan bisnis mereka dengan 

memperluas pengungkapan sukarela pada informasi intellectual capital. 

 

Guthrie dan Petty (2006) berpendapat bahwa pengungkapan intellectual capital 

saat ini bersifat sangat penting dan memberikan manfaat yang lebih besar 

dibandingkan dengan masa lalu karena adanya perubahan karakteristik industri 

dominan dari  sektor manufaktur berubah menjadi bentuk yang berteknologi 

tinggi, industri keuangan, dan jasa. Selanjutnya, Bukh e. a., (2005), menyarankan 

bahwa permintaan akan komunikasi eksternal atau informasi akan sumber daya 

yang berdasar pengetahuan telah meningkat sejalan dengan berkembangnya 

kemampuan perusahaan dalam persaingan dan dengan demikian nilai perusahaan 

ada pada know-how, paten, karyawan yang ahli dan intangible lainnya. 

Permintaan akan informasi ini diterapkan dalam pelaporan tahunan tradisional dan 

jenis yang lebih baru seperti intellectual capital statement, atau sebagai tambahan 

(suplementary) pada laporan bisnis dan prospektus perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Pengungkapan intellectual capital belum diatur dalam regulasi manapun maka 

pengungkapannya masih merupakan pengungkapan secara sukarela dalam laporan 

tahunan. Guthrie dan Petty (2006), menyatakan bahwa terdapat lima tujuan 

pengungkapan intellectual capital, diantaranya:  

1. Pelaporan intellectual capital dapat membantu organisasi merumuskan 

strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan intellectual 

capital suatu organisasi untuk mendapatkan competitive advantage.   

2. Pelaporan intellectual capital dapat membawa pada pengembangan indikator-

indikator kunci prestasi perusahaan yang akan membantu mengevaluasi hasil-

hasil pencapaian strategi.   

3. Pelaporan intellectual capital dapat membantu mengevaluasi merger dan 

akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayar oleh 

perusahaan pengakuisisi.   

4. Menggunakan pelaporan intellectual capital non-financial dapat dihubungkan 

dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan. Alasan pertama sampai 

dengan keempat, merupakan alasan internal dari perusahaan dalam 

melaporkan intellectual capital.   

5. Alasan yang terakhir ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu 

mengkomunikasikan pada stakeholder eksternal tentang intellectual property 

yang dimiliki perusahaan. 

 

Meskipun belum ada standar yang mengatur mengenai identifikasi dan 

pengukuran intellectual capital, beberapa perusahaan sudah memiliki kesadaran 

untuk mengungkapkan informasi intellectual capital (Purnomosidhi, 2006). 

Dengan adanya pengungkapan intellectual capital tersebut, diharapkan 
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perusahaan-perusahaan di Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan asing 

lainnya dengan mengutamakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui 

inovasi.   

 

Atribut intellectual capital yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

kerangka (framework). Sveiby (1997) yang mengklarifikasikan intellectual capital 

ke dalam tiga kategori yaitu internal structure, external structure, dan employees 

competence (human capital). Masing-masing kategori tersebut adalah: 

a. Internal Structure 

Internal structure mencakup kekayaan yang diperoleh dari akal atau pikiran 

yang memiliki perlindungan hukum (intellectual property) dan 

infrastructure assets yang dimiliki atau digunakan oleh organisasi. 

Intellectual propertyterdiri dari: 

1. Patent   

Patent  merupakan hak kekayaan eksklusif yang diberikan kepada 

pencipta atau penemu untuk periode tertentu yang melarang pihak 

lainnya untuk mengkopi, atau membuat atau menjual hasil penemuan 

tersebut selama periode tersebut. 

2. Copyright  

Copyright merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas 

suatu ide yang diciptakan yang diwujudkan dalam bentuk fisik. 

3. Trademark TM  

Trademark dapat berupa nama, logo, gambar atau kombinasi atau 

dapat juga digunakan yang dihubungkan dengan perusahaan atau 

produknya. 
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4. Management Philosophy  

Management philosophy merupakan cara pimpinan suatu organisasi 

berpikir mengenai organisasi dan karyawan. Dengan mengungkapkan 

filosofi manajemen dapat diketahui apa yang menjadi alasan 

perusahaan dalam bisnis, bagaimana perusahaan melaksanakan bisnis, 

apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan sebagai bisnis 

perusahaan.  

5. Corporate Culture  

Corporate culture terdiri dari nilai, tata cara dan ritual yang 

dikenalkan dan diberikan pada karyawan perusahaan. Corporate 

culture merupakan kepribadian atau karakter unik suatu perusahaan 

atau organisasi dan meliputi unsur-unsur seperti nilai inti dan 

keyakinan, etika korporat, dan rules of behavior.  

6. Information Systems  

Information systems menyediakan alat untuk mengimplementasikan 

proses manajemen. Kualitas dari solusi IT dapat mempengaruhi 

efisiensi, kepedulian pada customer, kepuasan pelanggan, dll. 

7. Management processes  

Management processes meliputi pembuatan strategi. Taktik, dan 

keputusan operasional serta pengordinasian usaha-usaha seluruh 

organisasi. 

8. Network systems  

Network systems merupakan sistem informasi yang memiliki 

kemampuan untuk berhubungan dengan sistem lain untuk 
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mendapatkan akses pelanggan dan supplier dan informasi dari 

database yang lain. 

9. Research Projects  

Research projects merupakan informasi mengenai inovasi yang akan 

dikembangkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan penemuan 

produk atau jasa baru.  

b. External Structure   

External structure mengenai hubungan organisasi dengan external 

stakeholder yang berbeda (pelanggan, partner, pengecer, supplier, dst). 

External structure terdiri dari: 

1. Brands  

Brands adalah pengingat yang sangat kuat yang ditujukan untuk 

pelanggan agar membeli produk dan jasa dari satu perusahaan yang 

menjadi pilihan daripada perusahaan yang lain.  

2. Customers 

Customer adalah suatu individu yang telah membeli produk dan jasa 

suatu perusahaan. Informasi penting mengenai customer ketika 

mempertimbangkan customer yaitu jumlah customer (seperti 

peningkatan dan penurunan) dan tingkat pangsa pasar yang memiliki 

hubungan dengan total pangsa pasar untuk produk atau jasa. 

3. Customer Loyalty 

Customer loyalty dihubungkan dengan customer satisfaction dimana 

pengungkapannya mengenai upaya perusahaan untuk membuat 

pelanggan setia.  
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4. Company Names/Company Reputation  

Company reputation adalah kesan preusahaan yang dirasakan oleh 

beberapa stakeholder. Evaluasi perusahaan oleh stakeholder yang 

berhubungan dengan pengaruh perusahaan dan pengetahuan.  Company 

names mengungkapkan mengenai arti pentingnya nama perusahaan.  

5. Distribution Channels  

Distribution channels adalah mekanisme yang tepat untuk memperoleh 

produk dan jasa di pasar. Distribution channels mencakup penjualan 

langsung, pengecer, dealer, web dll.  

6. Bussiness Collaboration  

Bussiness collaboration adalah kerja sama perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. 

7. Favourable Contracts  

Favourable contracts diperoleh perusahaan karena beberapa posisi pasar 

yang unik yang mereka kuasai.  

8. Financial Contacts  

Financial contacts mengacu pada hubungan antara perusahaan dan 

investor, bank dan atau lembaga keuangan lainnya.  

9. Licensing Agreements  

Licensing agreements memberikan suatu pihak hak untuk menjual 

produk, jasa atau teknologi untuk pihak lainnya pada kondisi yang telah 

disepakati dalam perjanjian. 
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10. Franchising Agreement 

Franchising agreement adalah perjanjian kontrak yang diperbolehkan 

oleh satu orang (the franchiser) pada yang lain (the franchise) dimana 

the franchisee melakukan bisnis menggunakan nama khusus milik the 

franchiser. 

c. Employee Competence atau Human Capital  

Human capital mengacu pada pendidikan seseorang, keahlian kompetensi, 

dst. Human capital terdiri dari know how, education, vocational 

qualifications, work-related knowledge, work-related competencies, dan 

entrepreneurial spirit. 

1. Know-How  

Know how merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh 

karyawan. Perusahaan mengungkapkan mengenai sumber daya handal 

yang dimiliki untuk kelangsungan bisnis perusahaan.  

2. Education  

Education mengacu pada program pendidikan yang diadakan 

perusahaan yang dapat memberikan karyawan komunitas lebih luas.  

3. Vocational Qualifications  

Vocational qualifications didesain untuk memberikan pekerjaan 

khusus sesuai dengan keahlian seseorang untuk pekerjaan tertentu. 

Vocational qualifications dapat diperoleh dalam suatu bidang yang 

memiliki variasi yang luas mencakup: engineering, accounting, 

management, dan computing, hospitality. 
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4. Work-Related Knowledge  

Work-related knowledge mengacu pada pengetahuan yang dimiliki 

seseorang mengenai topik khusus. Work related knowledge seringkali 

muncul sebagai fungsi untuk memahami dan melakukan pekerjaan 

dalam bidang tertentu.  

5. Work related competencies  

Work-related competencies adalah gabungan keahlian, profil yang 

kreatif, atribut kepribadian, dan vocational qualifications. 

6. Entrepreneurial spirit  

Entrepreneurial spirit mengungkapkan mengenai upaya perusahaan 

dalam menempatkan ide baru ke dalam praktek untuk mencapai 

kesuksesan secara komersial. 

Tabel 2.3 

Atribut Intellectual Capital  

Sumber: Ulum(2008) 

 

 

 

 

Human Capital Internal Structure External structure 

Know-how  

Education 

Vocational qualification 

Work-related knowledge 

Work-related competence 

Entrepreneurial spirit 

Intellectual property 

   Patent 

   Copyrights 

   Trademark 

Infrastructure assets 

   Management  

Philosophy 

   Corporate culture 

   Information system 

   Management process 

   Networking system 

   Research project 

Brand 

Customer 

Customer loyalty 

Company names 

Distribution channel 

Business collaboration 

Favorable contract 

Financial contact 

Licensing Agreement 

Franchising Agreement 
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2.3 Corporate Social Responsibility 

2.3.1 Definisi Corporate Social Responsibility 

Menurut Azheri (2011), corporate social responsibility dilakukan dengan 

motivasi yang beragam motivasi, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana 

memaknai corporate social responsibility itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat beberapa rumusan corporate social responsibility sebagai berikut: 

1. The World Business Council for Susatinable Development (WBCSD) 

WBCSD merumuskan corporate social responsibility sebagai “sebuah 

komitmen bisnis berkelanjutan untuk bertidak secara etis dan berkontribusi 

untuk perkembangan ekonomi sementara meningkatkan kualitas hidup 

pekerja dan keluarga sebaik-baiknya lokal komunitas dan masyarakat luas 

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka”. 

2. World Bank  

Lembaga keuangan global ini merumuskan corporate social responsibility 

sebagai “sebuah komitmen bisnis dalam kontribusi untuk perkembangan 

ekonomi berkelanjutan dengan pegawai-pegawai dan perwakilan mereka, 

lokal komunitas dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, 

karena hal tersebut baik untuk bisnis dan baik untuk perkembangan”. 

3. European Union 

European Union atau Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan negara-

negara di benua Eropa merumuskan pengertian corporate social 

responsibility dalam EU Green Paper on Corporate Social 

Responsibilitysebagai ”adalah sebuah konsep dimana perusahaan 

mengintegrasikan sosial dan menyangkut hal yang berhubungan lingkungan 
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dalam bisnis oprasional dan dalam interaksi mereka dengan setiap 

stakeholder mereka dengan dasar sukarela”. 

 

Para ahli memberikan tanggapan terhadap rumusan corporate social 

responsibility, diantaranya: 

1. Benerjee yang menyatakan “corporate social responsibility adalah terlalu 

luas dalam bidangnya untuk menjadi relevan untuk perusahaannya”. 

2. Gobbels, Votaw, dan Sethi lebih memperjelas dengan menyatakan 

“Considered social responsibility a brilliant term: itu berarti sesuatu tapi 

tidak selalu sesuatu utuk semua orang.” 

 

Berdasarkan Globlal Reporting Initiative (GRI), pengungkapan corporate social 

responsibility dikelompokan menjadi 3 dimensi yaitu dimensi ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. Hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas 

perusahaan. Aktivitas perusahaan mempunyai dampak yang sangat luas yaitu bagi 

perekonomian, lingkungan bahkan kehidupan sosial. Dengan demikian, 

perusahaan harus memiliki responsibility terhadap ketiga dampak tersebut.   

 

Dengan menerapkan corporate social responsibility, diharapkan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam 

jangka panjang. Pengungkapan informasi corporate social responsibility dalam 

laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, 

mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan 

politis (Sayekti dan Wondabio, 2007). Disamping itu, pengungkapan sosial dan 

lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang 

baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan 
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akan mendapatkan image dan pengakuan yang baik, bahwa perusahaan juga 

bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga perusahaan 

akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal. Image dan pengakuan yang 

baik atas kinerja perusahaan menjadi salah satu pertimbangan investor dalam 

pengambilan keputusan investasi.  

 

Dengan pertimbangan tersebut maka investor cenderung akan melakukan 

investasi pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik karena investor yakin 

bahwa reputasi yang baik dapat diperoleh jika perusahaan tersebut telah memiliki 

kinerja ekonomi yang baik pula. Semakin baik kinerja yang ditunjukkan dalam 

laporan keuangan maka semakin banyak pula investor yang akan menanamkan 

modal pada perusahaan tersebut. Akibatnya harga saham akan semakin 

meningkat. 

 

 

2.3.2 Ruang Lingkup Corporite Social Responsibility 

Pada prinsipnya corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan 

terhadap kepentingan para stakeholder dalam arti luas daripada terhadap 

kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu 

perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai 

keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain 

yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas 

tindakan dan kegiatan dari usaha yang mempunyai dampak baik langsung maupun 

tidak langsung terhadap stakeholder-nya dan lingkungan yang merupakan tempat 

perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Sehingga secara positif, hal ini 
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bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian 

rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para stakeholder-nya 

dengan memperhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, corporate social responsibility atas tiga aspek yang 

lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line (3BL)”. Ketiga aspek itu meliputi 

kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan 

kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social justice). 

Suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainabiity development) harus memperhatikan “Triple P” yaitu profit, planet, 

and people. Bila dikitkan antara 3BL dengan”triple P” dapat disimpulkan bahwa 

“Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet” sebagai wujud aspek lingkungan, 

dan “People” sebagai aspek sosial (Azheri, 2011). 

 

Pada sisi lain Brodshaw dan Vogel dalam Azheri (2011), menyatakan ada tiga 

dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup corporate 

social responsibility yaitu: 

a. Corporate philantrophy adalah usaha-usaha amal yang diakukan oleh suatu 

perusahaan, dimana usaha-usaha ini tidak berhubungan secara langsung 

dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa 

tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau 

juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk 

mengelola usaha amal tersebut. 

b. Corporate responsiblity adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan ketika sedang mengejar probabilitas sebagai tujuan perusahaan. 
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c. Corporate policy adalah berkaitan erat dengan hubungan perusahaan dengan 

pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan 

adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi perusahaan 

maupun masyarakat secara keseluruhan. 

 

2.3.3 Manfaat Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan tujuannya, ada dua alasan yang mendasari perusahaan untuk 

melakukan corporate social responsibility yaitu alasan moral dan alasan ekonomi. 

Alasan moral pada dasarnya merupakan inisiatif dari suatu perusahaan untuk 

melakukan corporate social responsibility yang murni timbul karena kesadaran 

perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, sedangkan alasan ekonomi 

lebih kepada upaya untuk memperkuat reputasi dan citra perusahaan melalui 

kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan dan bertujuan untuk 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan tersebut. 

 

Menurut Satria (2011), ada sepuluh manfaat yang diperoleh perusahaan dari 

pelaksanaan corporate social responsibility yaitu: 

1. Mendongkrak reputasi dan citra perusahaan. 

2. Perbuatan yang destruktif pasti akan menurunkan reputasi dan citra 

perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongrak reputasi 

dan citra positif perusahaan. Reputasi dan citra positif ini penting untuk 

menunjang keberhasilan perusahaan. 

3. Mendapatkan ijin atau lisensi sosial untuk beroprasi. 

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka 

mendapatkan keuntungan dari perusahaan maka dengan sendirinya mereka 
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akan merasa memiliki perusahaan sehingga mereka akan memberikan 

keleluasaan kepada perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. 

4. Mengurangi risiko bisnis perusahaan. 

Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Hubungan 

yang tidak harmonis dengan stakeholder akan mengganggu kelancaran 

bisnis perusahaan. 

5. Track Record yang baik dalam pengelolaan corporate social responsibility 

merupakan keunggulan kompetitif perusahaan yang dapat mempermudah 

jalan menuju sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. 

6. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

Investasi yang ditanamkan untuk pelaksanaan corporate social 

responsibility dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang 

lebih besar, termasuk di dalamnya menembus pangsa pasar baru. 

7. Mengurangi biaya-biaya. 

Banyak contoh penghematan yang terjadi dari pelaksanaan corporate social 

responsibility.  

 

2.3.4 Landasan Hukum Corporate Social Responsibility 

Landasan hukum yang menyangkut corporate social responsibility yang terdapat 

dalam makalah mengenai corporate social responsibility oleh Azheri (2011) 

sebagai berikut: 

1. Keputusan BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) 

dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) workshop Kajian Penerapan Pasal 74 
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Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dikemukakkan bahwa 

peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya 

mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas sosial yang 

lebih dikenal dengan istilah  Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua 

jenis, yaitu program penguatan usaha kecil melalui pemberian peminjaman 

dana bergulir dan pendampingan (disebut dengan Program Kemitraan) serta 

program pemberdayaan (disebut Program Bina Lingkungan). 

2. Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 yang berisi peraturan mengenai 

diwajibkannya melakukan corporate social responsibility. Direksi yang 

bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut 

perusahaan dan corporate social responsibility. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam penjelasan pasal 15 huruf b 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial 

perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap penanaman 

modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, normadan budaya masyarakat setempat. 

 

2.3.5 Konsep Pelaporan Corporate Social Responsibility Disclosure 

Berdasarkan Global Reporting Initiative. 

 

Sampai saat ini belum ada standar yang mengatur pelaporan pertanggungjawaban 

sosial (corporate social responsibility disclosure), hal ini dikarenakan adanya 

permasalahan yang berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial, dalam artian 

upaya dan hasil dimasa yang akan datang susah untuk dikaitkan. Perusahaan dapat 
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membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya. Pada 

umumnnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (Global Reporting 

initiative) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan corporate social 

responsibility. Konsep pelaporan corporate social responsibility yang digagas 

oleh GRI adalah konsep sustainability report yang muncul sebagai akibat adanya 

konsep sustainability development. Dalam sustainability report digunakan metode 

triple bottom line, yang tidak hanya melaporan sesuatu  yang diukur dari sudut 

pandang ekonomi saja, melainkan dari sudut pandang ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Gagasan ini merupakan akibat dari adanya 3 dampak operasi 

perusahaan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. GRI Guidelines Versi 3 

menyebutkan bahwa, perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas perusahaan 

terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standard disclosures. Dari 

ketiga dimensi tersebut diperluas menjadi 6 dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, 

praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggungjawab produk. 

Dari keenam dimensi terdapat 34 konstruk dan total seluruh item pengungkapan 

menurut GRI adalah 78 item seperti terlihat pada lampiran 2 konsep pelaporan 

corporate social responsibility berdasarkan Global Reporting Initiative. 

2.4 Nilai Perusahaan 

2.4.1 Definisi Nilai perusahaan 

Pengertian nilai perusahaan menurut beberapa ahli: 

1. Menurut Husnan (2006), bagi perusahaan yang belum go public nilai 

perusahaan merupakan sejumlah biaya yang bersedia dikeluarkan oleh calon 

pembeli jika perusahaan tersebut dijual sedangkan bagi perusahaan yang 
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sudah go public nilai perusahaannya dapat dilihat dari besarnya nilai saham 

yang ada di pasar modal. Nilai saham sendiri didefinisikan dengan jumlah 

lembar saham yang dikalikan nilai pasar per lembar saham ditambah nilai 

hutang, dengan asumsi jika nilai hutang konstan maka secara langsung 

peningkatan nilai saham akan meningkatkan nilai perusahaan.  

2. Menurut Martono dan Harjito (2007), nilai perusahaan tercermin dari nilai 

pasar sahamnya jika perusahaan tersebut sudah go public jika belum go 

public maka nilai perusahaan adalah nilai yang terjadi apabila perusahaan 

tersebut dijual. Setiap perusahaan yang sudah go public mempunyai tujuan 

yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dimana hal ini dijadikan sebagai tolak 

ukur dalam keberhasilan perusahaan karena dengan adanya peningkatan nilai 

perusahaan kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan juga akan 

ikut meningkat. Semua keputusan keuangan yang menyangkut keputusan 

investasi, keputusan pendanaan atau permodalan serta keputusan pengelolaan 

aset harus diambil dengan tetap berpedomankan pada tujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Menurut Rina (2012), nilai perusahaan yang baik dapat menggambarkan kinerja 

perusahaan yang meningkat. Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai 

sahamnya. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kemakmuran para pemilik atau pemegang saham. 

 

Penelitian ini menggunakan PBV (Price Book Value) sebagai perhitungan variabel 

dari nilai perusahaan. PBV merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai 

bukunya. PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 
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saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar semakin percaya 

akan prospek perusahaan (Gitman, 2009). 

 

2.4.2 Asumsi-Asumsi Nilai Perusahaaan 

Menghitung nilai perusahaan harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan 

asumsi yang digunakan (Prasetyo, 2011). Beberapa diantara asumasi tersebut 

adalah: 

1. Asumsi tanpa pertumbuhan 

Asumsi tanpa pertumbuhan atau no growth digunakan saat manajemen 

berupaya untuk mengidentifikasi nilai perusahaan tanpa mempertimbangkan 

tinggi rendahnya nilai aset yang berhasil dicapai. Meski asumsi ini terkesan 

sangat naif, dalam praktiknya banyak digunakan di perusahaan jasa. 

2. Asumsi pertumbuhan stabil 

Asumsi pertumbuhan stabil diterapkan oleh perusahaan yang umumnya 

menempatkan profit sebagai salah satu hal yang ingin dicapai selama 

periode tertentu. Pada konteks tersebut upaya manajemen dalam mencapai  

target profit akan terlihat mulai dari nilai kas dan piutang sebagai hasil dari 

aktivitas penjualan baik secara tunai maupun kredit serta peningkatan nilai 

persediaan dan beberapa akun dalam aktiva tetap (gedung, tanah, mesin, dan 

sebagainya). Semakin tinggi laju peningkatan nilai aktiva perusahaan dari 

waktu ke waktu niscaya nilai perusahaan akan mengalami peningkatan. 

Lebih lanjut, pasar (dalam hal ini investor dan pemegang saham) akan 

memberi penilaian lebih pada saham perusahaan tersebut. Kondisi tersebut 

akan memicu aksi beli oleh pasar. Disisi lain investor yang sudah memiliki 
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saham perusahaan enggan untuk melepas meski harga pasar telah beranjak 

naik. Alhasil peningkatan permintaan yang tidak dibarengi oleh sisi 

penawaran akan membuat harga saham perusahaan semakin meningkat. Ini 

juga dapat dipahami sebagai peningkatan nilai perusahaan tidak hanya 

dalam konteks nilai buku, tetapi juga dalam konteks nilai pasar. 

 

Bagi perusahaan yang dalam melakukan identifikasi nilai menggunakan 

asumsi pertumbuhan stabil, hal pertama yang harus ditentukan adalah 

indikator pertumbuhan perusahan. Indikator pertumbuhan perusahaan dapat 

berupa aset, penjualan, maupun laba bersih. 

3. Asumsi pertumbuhan dividen 

Berbeda dengan kedua asumsi sebelumnya, asumsi pertumbuhan dividen 

umumnya digunakan untuk menilai perusahaaan yang menetapkan 

pertumbuhan deviden sebagai salah satu indikator pengukur kinerjanya. Hal 

ini dipahami pula sebagai penilaian atas konsistensi manajemen dalam 

mengemban amanah dalam bentuk pembagian sebagai keuntungan 

perusahaan pada pemegang saham. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Chen et al. (2005) melakukan investigasi empiris terhadap hubungan antara 

intellectual capital, market value dan financial performance terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan yang listing di 

Taiwan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital merupakan 

aset strategis yang signifikan karena berhubungan positif dengan nilai pasar 

perusahaan dan kinerja perusahaan. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Ulum (2008) meneliti hubungan antara 

intellectual capital dengan kinerja perusahaan-perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2004-2006. Hasil penelitian didapat bahwa terdapat 

pengaruh intellectual capital (VAIC) terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Intellectual capital (VAIC) juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan masa 

depan. Hasil yang lain adalah tidak ada pengaruh ROGIC (rate of growth of 

intellectual capital) terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan.  

Titisari (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh corporate social 

responsibility terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah 

corporate Ssocial responsibility environment dan comunity berkorelasi terhadap 

CAR perusahaan, sedangkan corporate social responsibility employment 

berkorelasi negatif terhadap CAR perusahaan. 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti dan 

Tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

Chen et al. (2005) 
Hubungan antara 

IC, market value 

dan financial 

performance 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Variabel X 

 Financial 

Performance 

 IC 

 Market Value 

Variabel Y 

 Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa IC 

merupakan aset 

strategis yang 

signifikan karena 

berhubungan positif 

dengan nilai pasar 

perusahaan dan 

kinerja perusahaan. 

Sitohang dan 

Winata (2008) 

Pengungkapan 

modal intelektual 

pada perusahaan 

berteknologi tinggi 

di Indonesia 

Modal Intelektual, 

perusahaan 

berteknologi tinggi di 

Indonesia 

Hasil Penelitiannya 

menyatakan bahwa 

perusahaan 

berteknologi tinggi 

di Indonesia 

Memiliki modal 

intelektual dan 

terdapat tren dalam 

pengungkapannya 

dari waktu ke 
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waktu. Ditemukan 

pula ada hubungan 

yang positif antara 

kapitalisasi pasar 

dan jumlah halaman 

laporan keuangan 

dengan tingkat 

pengungkapan 

modal intelektual. 

Serta dinyatakan 

bahwa kategori 

industri 

mempengaruhi 

tingkat keluasan 

pengungkapan 

modal intelektual. 

Titisari (2010) 
Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Independen: 

Corporate Social 

Responsibility 

Dependen: 

Stock Return (CAR) 

Corporate Social 

Responsibility 

Environment dan 

Comunity 

berkorelasi terhadap 

CAR perusahaan, 

sedangkan CSR 

employment 

berkorelasi negatif 

terhadap CAR 

perusahaan 

Ulum (2008) 
Pengukuran Kinerja 

Modal Intelektual 

yang Berbasis pada 

Nilai Atas 

Perusahaan 

Perbankan di 

Indonesia 

 VAIC 

 ROA 

 ROE 

Hasil Penelitian 

menyatakan bahwa 

terdapat pergeseran 

kinerja bank-bank 

di Indonesia dari 

tahun 2004-2006 

ditinjau dari 

perspektif modal 

intelektual. Secara 

keseluruhan IC 

Performance di 

sektor perbankan 

relatif lebih baik 

dari tahun 2004 

dibanding tahun 

2005. Namun 

kembali membaik 

lagi di tahun 2006. 
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Penelitian ini dengan judul Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate 

Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian ini 

menggabungkan dua variabel independen yang terpisah pada penelitian terdahulu 

yaitu intellectual capital dan corporate social responsibility. Variabel dependen 

yang digunakan adalah nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Dan 

perbedaan selanjutnya terletak pada cara penghitungan intellectual capital. Pada 

penelitian ini untuk menghitung intellectual capital menggunakan ICindex 

sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan VAIC sebagai perhitungan 

intellectual capital 

2.6 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Kebutuhan akan informasi  
Manajerial perusahaan 

yang optimal 

1. Stakeholder Theory 

2. Agency Theory 

3. RBV Theory 

Intellectual Capital 

 

Corporate Social Responsibility 

Nilai Perusahaan 
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Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa penelitian 

ini bersumber dari laporan tahunan per tahun dari setiap perbankan yang 

memenuhi kriteria dan terdaftar di BEI. Setelah laporan tahunan telah didapatkan 

kemudian dianalisis dan dihitung berdasarkan intellectual capital dan corporate 

social responsibility. Di dalam intellectual capitalseperti yang dijelaskan 

sebelumnya terdapat tiga indikator yaitu human capital, structur capital, dan 

customer capital yang dihitung dengan Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

Selanjutnya corporate social responsibility  juga terdapat tiga indikator utama 

sesuai dengan konsep sustainability development dalam sustainability report yang 

digagas oleh Global Reporting Initiative yaitu Corporate  Sosial  Disclosure  

Indeks (CSRDI)-parameter ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Akhirnya 

penelitian ini akan menjawab intellectual capital dan corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan atau tidak terhadap nilai perusahaan yang 

dihitung dengan perhitungan PBV (Price Book Value). 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang diajukan. 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Ha₁: Terdapat pengaruh signifikan antara Intellectual Capital terhadap 

Nilai Perusahaan pada bank umum konvensional yang terdaftar di  

BEI. 
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Ho₁: Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Intellectual Capital 

terhadap Nilai Perusahaan pada bank umum konvensional yang 

terdaftar di  BEI. 

Ha₂: Terdapat pengaruh signifikan antara Corporate Social Responsibility 

terhadap Nilai Perusahaan pada bank umum konvensional yang 

terdaftar di  BEI. 

Ho₂: Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel Corporate 

Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada bank umum 

konvensional yang terdaftar di  BEI. 

Ha3: Terdapat pengaruh signifikan antara Intellectual Capital dan 

Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada 

bank umum konvensional yang terdaftar di  BEI. 

Ho3: Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Intellectual Capital 

dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada 

bank umum konvensional yang terdaftar di  BEI. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. 

Adapun penelitian eksplanatori menurut Sugiyono (2010), adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi 

hipotesis. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan dan 

penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini nantinya akan dijelaskan mengenai adanya 

hubungan interaktif atau timbal balik antara variabel yang akan diteliti dan sejauh 

mana hubungan tersebut saling mempengaruhi. Alasan utama pemilihan jenis 

penelitian eksplanatori ini untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat 

menjelaskan pengaruh variabel bebas (intellectual capital, corporate social 

responsibility) terhadap variabel terikat (nilai perusahaan) baik secara parsial 

maupun simultan yang ada dalam hipotesis tersebut. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Pada penelitian ini yang menjadi populasinya adalah semua perbankan yang 

terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Pemilihan tahun 2013-2015 dilakukan 

dengan harapan pemilihan laporan tahunan terbaru agar lebih dapat 

merepresentasikan keadaan perusahaan perbankan terkini. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk 

keperluan penelitian. Dari populasi sebanyak 42 perbankan yang terdaftar di BEI, 

akan digunakan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik untuk mengumpulkan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih 

representatif (Sugiyono, 2010). Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. 

2. Perusahaan perbankan tersebut memenuhi kelengkapan data berupa laporan 

tahunan selama periode penelitian.  
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Tabel 3.1.  

Daftar Perusahan Perbaankan yang Menjadi Sampel 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. BABP Bank ICB Bumi Putra Tbk 

2. BBCA Bank Central Asia Tbk 

3. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

4. BBNP Bank Nusantara Parahiyangan Tbk 

5. BBRI Bank Rakyat Indonesia  

6. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

7. BKSW Bank QNB Kesawan Tbk 

8. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

9. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

10. BNLI Bank Permata Tbk 

11. BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 

12. INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 

13. MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 

14. MEGA Bank Mega Tbk 

15. NISP Bank NISP OCBC Tbk 

16. PNBN Bank Panin Indonesia Tbk 

Sumber : data diolah 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data 

yang diukur dalam suatu skala numeric (angka). Sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang dipergunakan adalah laporan 

tahunan (annual report) dari perusahaan perbankan yang telah tercatat di Bursa 

Efek Indonesia dan telah dipublikasikan. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data atau 

informasi dari buku–buku, catatan–catatan, surat kabar, majalah, agenda, rapat, 

prasasti dan lain–lain. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian. Sumber dokumentasi penelitian ini didapat dari 
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laporan tahunan yang telah dipublikasikan di perusahaan perbankan dari tahun 

2013 sampai dengan tahun 2015. 

 

3.5 Konseptual Variabel 

Definisi konseptual adalah penegasan penjelasan suatu konsep dengan 

mempergunakan konsep-konsep (Chourmain, 2008). Definisi konseptual 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Intellectual Capital dengan Nilai Perusahaan 

Kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan dan dikelola secara 

efisien akan meningkatkan apresiasi pasar terhadap kinerja perusahaan 

sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chen et.al (2005) diketahui bahwa investor cenderung akan 

membayar lebih tinggi atas saham perusahaan yang memiliki sumber daya 

intelektual yang lebih dibandingkan terhadap perusahaan dengan sumber 

daya intelektual yang rendah, harga yang dibayar oleh investor tersebut 

mencerminkan nilai perusahaan.  

2. Corporate Social Responsibility dengan Nilai Perusahaan 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan sering 

dikaitkan dengan harga saham. Apabila harga saham perusahaan tinggi, 

maka dapat dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Oleh karena itu 

perusahaan perlu melakukan pengungkapan corporate social responsibility 

agar investor tertarik dalam mengambil keputusan untuk investasi.  
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3.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel, 

dengan tujuan memberikan arti atau menspesifikasikannya. Dalam penelitian ini 

definisi operasional variabel yag dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat  pada penelitian ini adalah nilai perusahaan pada perbankan. 

Penelitian ini menggunakan PBV (Price Book Value) sebagai perhitungan 

variabel dari nilai perusahaan. PBV merupakan rasio antara harga saham 

terhadap nilai bukunya. PBV menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini 

berarti pasar semakin percaya akan prospek perusahaan. 

2. Variabel Bebas (X) 

a. Intellectual Capital  

Penelitian ini menggunakan score intellectual capitaldisclosure index 

atas sample dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Efek 

Indonesia. intellectual capital diuji dengan menggunakan 20 item 

disclosure index yang dikembangkan oleh Bukh e.a., (2005). 

Disclosure Index adalah metode penilaian fakta-fakta informasi 

pengungkapan dengan menggunakan variabel dummy. Skor 1 jika 

“ya” atau 0 jika “tidak” untuk tiap-tiap item. 
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Indikator yang digunakan sebagai ukuran untuk melihat 

pengungkapan intellectual capital: 

Tabel 3.2 

Komponen Pengungkapan Intellectual Capital 

Kategori Komponen Penjelasan 

Merk 

 

 

 

 

 

Merk Nama, logo yang menggambarkan ciri 

khas produk yang dibuat 

Goodwill Aktiva tetap non-keuangan yang tidak 

mempunyai wujud fisik tetapi dapat 

diidentifikasi 

Trade Mark Merek dagang 

Kompetensi 

 

 

 

 

 

Kecerdasan Kemampuan mengaplikasikan 

pengetahuan yang dimiliki 

Knowledge  Berkaitan dengan pengetahuan yang 

dialihkan dalam bahasa formal, sistematik 

atau potensi nilai yang dimiliki 

Keahlian Keterampilan yang dimiliki oleh pegawai 

untuk aktifitas perusahaan 

Infrastruktur Penunjang yang dimiliki 

Intellectual 

Property 

 

 

 

Patens Hak Paten 

Hak Cipta Hak eksklusif bagi pencipta atau 

memperbanyak ciptaannya atau 

memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

Aset perusahaan Nilai aset yang dimiliki perusahaan 

Partnership 

 

 

Business Collaboration Merger, join venture, akuisisi, 

konglomerasi, take over, aliansi, 

partnership dengan tujuan meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas perusahaan 

Licensing Agreement Kontrak atau kesepakatann lisensi dengan 

pihak lain yang dapat saling 

menguntungkan antar perusahaan 

Personil 

 

 

 

 

Kepuasan pegawai Sikap umum individu terhadap 

pekerjaannya 

Pegawai  Karyawan yang bekerja di perusahaan 

Employee retention Konsumen yang kembali 

Fleksibilitas waktu Program yang didesain oleh perusahaan 

untuk mempertahankan pegawai yang 

berkualitas namun memerlukan jadwal 

kerja yang fleksibel 

Proses 

Kepemilikan 

 

 

 

 

Inovasi Ide baru yang diterapkan untuk 

memprakarsai dan memperbaiki produk, 

proses, dan jasa 

Inovatif Usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mendorong pegawai memiliki 

kreatifitas kerja 



48 
 

Proses kepemilikan Suatu cara untuk memberikan produk 

berupa barang dan jasa 

R & D R & D Usaha terus-menerus untuk meneliti dan 

mencari produk/jasa baru 

Sumber: Ulum (2009) 

 

b. Corporate Social Responsibility 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah corporate social 

responsibility sesuai dengan konsep sustainability development dalam 

sustainability report yang digagas oleh Global Reporting Initiative. 

Informasi mengenai sustainability report diperoleh melalui website 

www.globalreporting.org. Mengingat masih sedikitnya perusahaan di 

Indonesia yang melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan dan 

sosialnya dalam bentuk sustainability report, maka penelitian ini pun 

terbatas hanya pada data-data yang terdapat dalam annual report 

perusahaan. Pengungkapannya menggunakan pendekatan dikotomi, 

yaitu setiap item Corporate social responsibility dalam instrumen 

penelitian diberinilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak 

diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item untuk masing-masing 

dimensi dijumlahkan dibagi skor yang diharapkan untuk memperoleh 

indeks setiap dimensi pengungkapan pada masing-masing perusahaan 

sampel. 
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Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran 

Nilai Perusahaan (Y) Nilai perusahaan 

merupakan kondisi tertentu 

yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan sebagai 

gambaran dari kepercayaan 

masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui 

suatu proses kegiatan 

selama beberapa tahun, 

yaitu sejak perusahaan 

tersebut didirikan sampai 

dengan saat ini. 

PBV=  Harga Pasar Saham 

Nilai Buku  

Intellectual Capital (X₁) Intellectual Capital dapat 

dipandang sebagai 

pengetahuan, dalam 

pembentukan, kekayaan 

intelektual dan pengalaman 

yang dapat digunakan untuk 

menciptakan kekayaan 

 

∑(    )       

 

   

 

 

Keterangan: 

di:  

Variabel dummy: 

0 =  jika item i tidak 

diungkapkan 

1 =  jika item i diungkapkan 

M: Skor ICD yang 

diharapkan diungkapkan 

Corporate Social 

Responsibility (X3) 

Komitmen perusahaan 

untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lngkungan 

yang bermanfaat, baik bagi 

perusahaan sendiri, 

komunitas setempat , 

maupun masyarakat pasa 

umumnya 

CSDIj =  ∑ XIj 

n j 

 

Keterangan:  

CSRDIj: CSR Disclosure 

Index perusahaan j 

Nj          :Jumlah item untuk 

perushaan j, nj≤78 

Xij         :  

Variabel dummy: 

0 =  jika item i tidak 

diungkapkan 

1 =  jika item i diungkapkan 
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3.7  Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing-masing variabel 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minumun, sum, range, kurtosis dan skewness. Standar deviasi, varian, maksimum 

dan minimum menunjukan hasil analisis terhadap distersi variabel. Sedangkan 

skewness dan kurtosis menunjukkan bagaimana variabel terdistribusi. Varian dan 

standar deviasi menunjukkan penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata 

(Ghozali, 2011). 

 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda Model Data Panel 

Analisis regresi bertujan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen yang digunakan. Hasil analisis regresi adalah berupa 

koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini 

diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu 

persamaan. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Y =     1ICD+  2CSR + e……................................................................... (3.1) 

 

Keterangan: 

Y  = Nilai Perusahaaan 

  = Konstanta 

 1- 2 = Koefisien regresi 

ICD = Intellectual Capital Disclosure 

CSR = Corporate Social Responsibility 

E = Eror term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. 
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Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Eviews. Untuk 

membantu pengelohan data penelitian yang berbentuk data panel, Eviews 

merupakan alat analisis yang sangat tepat. Penggunaan alat analisis yang tepat 

akan membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian 

yang dilakukan. Menurut Ghozali (2011), model regresi dengan data panel, secara 

umum mengakibatkan kesulitan dalam menentukan spesifikasi modelnya. 

Residualnya akan mempunyai dua kemungkinan yaitu residual time series, cross 

section maupun keduanya. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi dengan data panel. Pembahasan secara detail yaitu 

pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect. Teknik yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan mengkombinasikan time 

series dan cross section dengan menggunakan metode OLS (estimasi common 

effect). Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. 

Menggunakan asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu yang sama. 

Meskipun koefisien regresor dapat dikatakan sama, model ini tetap menunjukkan 

perbedaan konstanta antar objek. Model ini yang kemudian kita kenal dengan 

regresi Fixed effect (efek tetap). 

Mengestimasikan data panel dengan fixed effects melalui teknik variable dummy 

menunjukkan ketidakpastian model. Asumsi intersep dan slope dari persamaan 

regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun waktu menjadi kesulitan 

dalam pendekatan ini. Mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variable 

residual yang dikenal sebagai metode Random Effects. Model ini kita akan 

memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar 

waktu dan antar individu. Menurut Winarno (2011), menyatakan untuk 
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menentukan model estimasi data panel disesuaikan dengan asumsi yang 

digunakan: 

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square) 

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan panel data adalah 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam 

data yang berbentuk pool. Generalisasi secara umum yang sering dilakukan 

adalah dengan memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk 

mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik 

lintas unit cross section maupun antar waktu. Pendekatan dengan 

memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap 

(fixed effects) atau Least Square Dummy Variable (LSDV) atau disebut juga 

Covariance Model. Rumus estimasi dengan menggunakan pooled least 

square sebagai berikut: 

Yit =   1 +  2 +  3X3it  + … +  nXnit +  it................................................ (3.2) 

b. Pendekatan  Efek Tetap (Fixed Effect) 

Terdapat perbedaan dari tiap objek. Suatu objek pada suatu waktu memiliki 

kemungkinan berbeda di setiap waktu dan kondisi. Diperlukan suatu model 

yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan 

koefisien  regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek 

lain, digunakan  variabel semu (dummy). Pendekatan dengan memasukkan 

variabel boneka dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau 

Least Square Dummy variables (LSDV). Keputusan untuk memasukkan 

variabel boneka dalam model efek tetap tak dapat dipungkirir akan dapat 

menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini akan 
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dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. 

Persamaan model ini adalah sebagai berikut:  

Yit =β₁+  2X2it+ … +  nXnit +  it …..................................................... (3.3) 

c. Pendekatan Efek Acak (Random Effect) 

Model ini lebih dikenal sebagai model Generalized Least Squares (GLS). 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek acak menggunakan 

residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dana antar objek. 

Parameter-parameter yang berbeda antar daerah dan antar waktu 

dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak (random 

effect) sering juga disebut model komponen error (error component model). 

Namun untuk menganalisis dengan metode efek random ini ada satu syarat, 

yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien 

Rumus estimasi dengan menggunakan random effect sebagai berikut: 

Yit =   1 +  2X2it  + … +  nXnit + it+  it .................................................. (3.4) 

d. Pengujian Model 

Winarno (2011), menyatakan terdapat beberapa langkah pengujian yang 

harus dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-

langkah tersebut adalah: Pertama, menggunakan uji signifikasi fixed effect 

uji F atau Chow-test. Kedua, dengan uji Hausman. Chow test atau likelihood 

ratio test adalah pengujian F statictics untuk memilih apakah model yang 

digunakan Pooled Least Square (PLS) atau fixed effect. Sedangkan uji 

Hausman adalah uji untuk memilih model fixed effect atau random effect. 
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1. Uji Chow-test (pool vs fixed effects) 

Uji signifikan fixed effect (uji F) atau Chow-test adalah untuk mengetahui 

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model 

regresi data panel tanpa variabel dummy atau OLS. Adapun uji F 

statistiknya sebagai berikut: 

C H O W = 
(         ) (   )

     (      )
....................................................... (3.5) 

Keterangan: 

RRSS = Restricted Residual Sum Square (Merupakan Sum of Square 

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode 

pooled least square/common intercept) 

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (Merupakan Sum of Square 

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode 

fixed effect) 

N   = Jumlah data cross section 

T   = Jumlah data time series 

K   = Jumlah variabel penjelas 

 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow-test atau likelihood 

ratio test, yaitu: 

a) Jika Ho diterima, maka dilanjutkan uji Hausman. 

b) Jika Ho ditolak,  maka model pool (common). 

 

Jika hasil uji Chow menyatakan H0 diterima, maka teknik regresi data 

panel menggunakan model pool (common effect) dan pengujian berhenti 

sampai di sini. Apabila hasil uji Chow menyatakan H0 ditolak, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk menentukan 

model fixed atau model random yang akan digunakan. 
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2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random 

effect. Uji Hausman didapatkan melalui command eviews yang terdapat 

pada direktori panel (Winarno, 2011). Statistik uji Hausman ini mengikuti 

distribusi statistic Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k, 

dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman 

lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed 

effect. Sedangkan sebaliknya bila nilai statistic Hausman lebih kecil dari 

nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect. Dasar 

pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman (Random Effect vs 

Fixed Effect), yaitu: 

a) Jika H0 diterima, maka model random effect. 

b) Jika H0 ditolak, maka model fixed effect. 

 

3.7.3  Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh intellectual capital, 

dan corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan perbankan 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Untuk menguji pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) baik secara parsial maupun secara 

bersama-sama dilakukan dengan Koefisien determinan (R
2
), uji statistik (t-test), 

dan uji F (F-test). 

a. Koefisien Determinan (R
2
) 

Menurut Sarwono (2005), koefisien determinasi adalah bilangan yang 

menyatakan variasi total Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Nilai koefisen 
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determinan adalah nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen (intellectual capitaldan corporate social responsibility) 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Nilai Perusahaan).Rumus koefisien determinasi 

adalah : 

R
2 

= 
β 1 Σ X 1 Y + β 2 X  2 Y  

……(3.6) 
Σ Y 

2
 

 

Keterangan : 

 1-2 :Koefisien Regresi Berganda Variabel Rasio Aktivitas 

X1 :Value Added Intellectual Capital (ICD) 

X2 :Corporate Social Responsibility (CSR) 

Y :Nilai Perusahaan 

 

Tabel 3.4 

Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,001 - 0,200 Sangat Lemah 

0,201 - 0,400 Lemah 

0,401 - 0,600 Cukup Lemah 

0,601 - 0,800 Kuat 

0,801 - 1,000 Sangat Kuat 

 

 

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Sarwono (2005) uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang 

melibatkan lebih dari satu koefisien. Cara bekerjanya dengan menentukan 

apakah kecocokan dari sebuah persamaan regresi secara signifikan dengan 

membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap hipotesis 
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nol. Uji F dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 

analisis ( ) = 5% derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas 

penyebut df2=(n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model 

regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Nilai F dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

F= 
R

2
k 

……………………………………….....(3.7) 
1 – R

 2
  / n - k– 1 

 

Keterangan: 

N = Jumlah sampel 

k  = Jumlah variabel bebas 

R
2 

= Koefisien determinasi 

 

Formula hipotesis: 

1. Ho : Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility secara 

simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 

terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Ha :Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika F hitung < F tabel, maka variabel independen secara simultan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima). 

Jika F hitung > F tabel, maka variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak). 
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b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan 

keputusan adalah: 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

 

c. Uji Parsial (Uji-T) 

Uji t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel independen dapat menerangkan variabel 

dependen secara individual. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% 

dan tingkat kesalahan analisis ( ) 5% derajat kebebasan (degree of freedom) 

yang digunakan adalah df1=n-k. 

Taraf nyata inilah yang akan digunakan untuk mengetahui kebenaran 

hipotesis. Nilai t dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

X = Rata-rata Hitung Sampel 

   = Rata-rata Hitung Populasi 

S  = Standar Deviasi Sampel 

N = Jumlah Sampel 

 

Formula hipotesis: 

1. H0 : Intellectual Capitaldan Corporate Social Responsibility secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 

terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Ha :Intellectual Capitaldan Corporate Social Responsibility secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan terhadap 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

t= 
X - µ 

….......................................… (3.8) 
S /√  
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Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima). 

Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak). 

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan 

adalah: 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian yang dilakukan dan menghasilkan analisis data dan pengujian 

hipotesis tentang analisis pengaruh Intellectual Capital (ICD) dan Corporate 

Social Responsibility (CSRDI) terhadap Nilai Perusahaan  (PBV) pada perusahaan 

perbankan go-public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2015, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1 Secara parsial diketahui variabel Intellectual Capital (ICD) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan  (PBV). 

2 Secara parsial diketahui variabel Corporate Social Responsibility (CSRDI) 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan  (PBV). 

3 Secara simultan Intellectual Capital (ICD) dan Corporate Social 

Responsibility (CSRDI) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan  

(PBV). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

saran-saran yang dapat diberikan asalah sebagai berikut: 

1. Investor 

Sebaiknya lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan agar dapat mendapatkan keputusan yang rasional untuk menanamkan 

sahamnya. 

2. Perusahaan 

Perusahaan seharusnya meningkatkan intellectual capital dalam perusahaan  dan 

lebih menyadari bahwa pelaporan corporate social responsibility dalam laporan 

tahunan akan menjadi sumber informasi untuk investor dalam menentukan 

keputusan berinvestasi. 

3. Penelitian Mendatang 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak 

dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai variabel dependen yang 

yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan go-public  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dapat menyempurnakan hasil penelitian ini. 

Disarankan pula untuk menghitung intellectual capital dengan metode lain karena 

pada penelitian ini intellectual capital berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan 
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