
 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

2.1. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap 

powerfull daripada hanya posisi shareholder saja. Menurut teori ini, manajemen 

sebuah organisasi diharapkan melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh 

para stakeholder mereka dan kemudian melaporkan kembali aktivitas-aktivitas 

tersebut kepada para stakeholder. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi 

bahan pertimbangan utama bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan 

dan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan. Kelompok-

kelompok stake tersebut meliputi pemegang saham, pelanggan, pemasok, kreditor, 

pemerintah, dan masyarakat. 

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen 

perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-

aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin 

muncul bagi stakeholder mereka. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan 

hubungan antara manajemen perusahaan dengan para stakeholdernya. Para 

stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan 

manajemen harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder 
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(Ulum, 2008). Dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, manajemen 

perusahaan harus dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, 

baik karyawan (human capital), aset fisik (physical capital) maupun structural 

capital. Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan 

dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan value added bagi perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan di pasar, serta 

meningkatkan pula kinerja keuangan perusahaan sehingga menghasilkan laba 

yang lebih besar. Hal ini dilakukan untuk kepentingan para stakeholder. 

2.2. Resources Based Theory (RBT) 

Perusahaan harus dapat memanfaaatkan dan mengelola segala sumber daya yang 

dimilikinya untuk menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat 

menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Menurut Susanto (2007), agar dapat 

bersaing organisasi membutuhkan dua hal utama. Pertama, memiliki keunggulan 

dalam sumber daya yang dimilikinya, baik berupa aset yang berwujud (tangible 

assets) maupun yang tidak berwujud (intangible assets). Kedua, adalah 

kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya tersebut secara 

efektif. Kombinasi dari aset dan kemampuan akan menciptakan kompetensi yang 

khas dari sebuah perusahaan, sehingga mampu memiliki keunggulan kompetitif di 

banding para pesaingnya. 

Lebih lanjut Susanto menjelaskan dalam teori ini, hal yang paling utama adalah 

menentukan sumber daya kunci yang potensial bagi perusahaan untuk meraih 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk itu sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan harus diidentifikasi. Sumber daya perusahaan dapat dibagi 
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menjadi tiga macam, yaitu sumber daya yang berwujud, tidak berwujud dan 

sumber daya manusia. Sumber daya yang berwujud misalnya aset fisik yang 

dimiliki perusahaan sedangkan sumber daya yang tidak berwujud dapat berupa 

merk dagang. Masing-masing sumber daya tersebut memiliki kontribusi yang 

berbeda dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan 

sehingga perusahaan harus dapat menentukan sumber daya kunci yang dapat 

menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan. Menurut Daft 

dalam Susanto (2007) dalam menentukan sumber daya kunci RBT memberikan 

beberapa kriteria, yaitu: 

a) Sumber daya tersebut mampu mendukung kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan pesaing. 

b) Sumber daya tersebut tersedia dalam jumlah terbatas atau langka dan tidak 

mudah ditiru. Terdapat empat karakteristik yang mengakibatkan sumber 

daya menjadi sulit ditiru, yaitu sumber daya tersebut unik secara fisik, 

memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk 

memperolehnya, sumber daya unik yang sulit dimiliki dan dimanfaatkan 

pesaing, dan sumber daya yang memerlukan investasi modal yang besar 

untuk mendapatkannya. 

c) Sumber daya tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Semakin banyak keuntungan yang menjadi milik perusahaan akibat 

pemanfaatan sumber daya tertentu, maka semakin berharga sumber daya 

tersebut. 
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d) Durability (daya tahan sumber daya), semakin lambat suatu sumber daya  

mengalami depresiasi, semakin berharga sumber daya tersebut. Apalagi 

bila sumber daya yang dapat mengalami apresiasi, seperti brand awareness 

reputasi, dan budaya perusahaan. 

Apabila sebuah perusahaan memiliki sumber daya yang unggul dan dapat 

mengelola sumber daya tersebut dengan baik, maka kinerja perusahaan pun akan 

meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang baik dan tepat akan 

meningkatkan laba yang besar bagi perusahaan tersebut. 

2.3. Market Based Theory (MBT) 

Pada dasarnya perusahaan harus memperhatikan segala faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang berasal dari internal maupun eksternal. 

Menurut Susanto (2007) konsep MBT ini didasarkan atas konsep competitive 

force model. Model ini menjelaskan lima faktor pendorong eksternal yang harus 

diperhatikan oleh sebuah organisasi agar mampu memperoleh keunggulan 

kompetitif dalam lingkungan bisnis, yaitu : 

a. Ancaman pemain baru dalam bisnis. 

b. Persaingan diantara perusahaan – perusahaan yang berada dalam industri. 

c. Ancaman adanya produk atau layanan pengganti. 

d. Kekuatan pemasok. 

e. Kekuatan pembeli. 

Karena faktor – faktor eksternal inilah perusahaan harus meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan mengelola intellectual capital dengan baik agar perusahaan 

dapat bersaing dengan perusahaan – perusahaan lainnya. Apabila perusahaan 
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berhasil mengelola intellectual capital yang dimilikinya, perusahaan tidak hanya 

dapat bersaing dalam bidang bisnis saja. Namun perusahaan juga akan dinilai baik 

dalam kinerjanya sehingga  nilai pasar perusahaan akan meningkat dan juga laba 

perusahaan pun akan meningkat. 

2.4. Teori Permintaan dan Penawaran (Demand and Supply) 

Menurut Sadono Sukirno (2003) permintaan ialah jumlah barang yang diminta 

pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan 

tertentu dan dalam periode tertentu. Sadono juga menyebutkan adapun faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dari suatu barang adalah sebagai 

berikut : 

 Harga barang itu sendiri 

 Harga barang lain yang terkait 

 Tingkat pendapatan per kapita 

 Selera atau kebiasaan 

 Jumlah penduduk 

 Pemikiran harga di masa mendatang 

 Distribusi pendapatan 

 Usaha – usaha produsen untuk meningkatkan penjualan 

Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang naik maka jumlah 

barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya jika harga suatu barang turun 

maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Namun dalam penelitian ini 

yang kita nilai adalah saham perusahaan maka hukum permintaan tersebut tidak 

berlaku sebab saham merupakan salah satu barang spekulasi. Pengertian dari 
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barang spekulasi ialah dimana pembeli akan menambah pembelian barang pada 

saat harganya naik karena terdapat unsur spekulasi. Pembeli akan mengharapkan 

harga akan terus naik dengan demikian pembeli akan memperoleh keuntungan. 

Pengelolaan intellectual capital yang baik akan membuat pencitraan perusahaan 

semakin baik, sehingga nilai pasar perusahaan pun akan semakin baik dan 

membuat harga saham perusahaan meningkat. 

Penawaran merupakan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada 

suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu 

(Sadono Sukirno, 2003). Penawran barang ditentukan oleh berbagai faktor – 

faktor, yaitu : 

 Harga 

 Harga barang lain 

 Biaya faktor produksi 

 Teknologi 

 Tujuan perusahaan 

 Ekspektasi (ramalan) 

Hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga barang maka akan 

semakin banyak barang yang akan ditawarkan oleh penjual, dan begitu pula yang 

terjadi dengan sebaliknya. Dengan pengelolaan intellectual capital yang baik akan 

meningkatkan kepercayaan pasar dan perusahaan juga dapat menambah 

penawaran untuk penjualan saham perusahaan. 
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2.5. Intellectual Capital 

Intellectual captial (modal kapital) merupakan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan berupa pengetahuan untuk menghasilkan asset yang lebih tinggi. Para 

peneliti sebelumnya membagi IC menjadi 3 komponen, yaitu : human capital 

(HU), structural capital (SC), dan customer capital (CC). Selanjutnya menurut 

Bontis et  al. (2000) dalam Ulum (2008), secara sederhana HC mencerminkan 

individual knowledge stock suatu organisasi yang dipresentasikan oleh 

karyawannya. HC ini termasuk kompetensi, komitmen dan loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan. Lebih lanjut Bontis et. al. menyebutkan bahwa SC meliputi 

seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam 

SC adalah database, organizational chart, process manual, strategies, routines 

dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materialnya. 

Sedangkan CC adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing channels dan 

customer relationship. 

2.5.1. Komponen Intellectual Capital 

Pada umumnya para peneliti menyatakan omponen – komponen Intellectual 

capital pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu : 

1. Human capital (HC) 

Human capital merupakan hal terpenting dari Intellectual capital, karena 

human capital merupakan sumber dari produk IC berupa inovasi maupun 

bentuk produk lainnya (Sawarjuwaono dan Kadir, 2005). Hal ini dikarenakan 

didalam human capital terdapat  pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

lain yang dimiliki oleh karyawan suatu perusahaan. Perusahaan perlu 
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memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang dimiliki untuk meningkatkan human capital agar dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan 

juga akan meningkatkan nilai pasar.  

2. Structural Capital (SC) 

Structural capital adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas 

yang mendukung karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang 

optimal. SC menggambarkan perlunya sistem dan prosedur yang baik dalam 

suatu perusahaan, karena karyawan suatu perusahaan yang memiliki 

intelektual yang tinggi apabila tidak didukung dengan sistem dan prosedur 

yang baik pula, maka intellectual capital tidak dapat berjalan dengan 

maksimal (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

3. Relational capital (RC) atau customer capital (CC) 

Relational Capital merupakan hubungan yang harmonis / association network 

yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari 

para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal 

dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari 

hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. 

Elemen dalam intellectual capital ini memberikan nilai secara riil 

(Sawarjuwono dan Kadir, 2003).  

2.5.2. Pengukuran intellectual capital 

Pada dasarnya pengukuran IC dibagi menjadi 2, yakni pengukuran non monetary 

dan ukuran monetary. Beberapa penelitian sebelumnya tentang IC memakai 

beragam jenis pengukuran dengan indikator yang berbeda. Dan dalam penelitian 
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ini, peneliti memakai pengukuran IC berbasis moneter dengan menggunakan 

model yang dikembangkan oleh Pulic (1998,1999,2000) yakni VAIC (Value 

Added Intellectual Coefficient). Model ini digunakan untuk menyajikan informasi 

tentang value creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tak 

berwujud (intangible asset) yang dimiliki oleh perusahaan. Model ini sangat 

mungkin untuk dilakukan karena dikonstruksikan dari akun-akun dalam laporan 

keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Metode ini pada dasarnya digunakan 

untuk mengukur kinerja IC di suatu perusahaan. 

Tahap awal dalam metode ini adalah perhitungan value added (VA) yang 

merupakan indikator yang paling obyektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (value creation). 

VA didapat dari selisih antara output dan input. Nilai output (OUT) adalah 

revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk 

dijual, sedangkan input (IN) meliputi seluruh beban yang digunakan perusahaan 

untuk memproduksi barang atau jasa dalam rangka menghasilkan revenue. Namun 

beban karyawan tidak termasuk kedalam nilai input. 

Menurut Pulic (1998) proses penciptaan nilai dalam model ini juga dipengaruhi 

oleh efisiensi dari Human Capital (HC), Capital Employed (CE), dan Structural 

Capital (SC). 

 Value added of Capital Employed (VACA) 

Value Added of Capital Employed (VACA) adalah indikator untuk VA 

yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. Pulic (1998) 

mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE (Capital Employed) 
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menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka 

berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. 

Dengan demikian, pemanfaatan IC yang lebih baik merupakan bagian dari 

IC perusahaan.  

Berdasarkan konsep RBT, agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, 

perusahaan membutuhkan sebuah kemampuan dalam pengelolaan aset baik 

aset fisik maupun aset intelektual. VACA merupakan bentuk dari 

kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya yang berupa 

capital asset. Dengan pengelolaan capital asset yang baik, diyakini 

peusahaan dapat meningkatkan nilai pasar dan kinerja perusahaannya. 

 Value Added Human Capital (VAHU) 

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA 

dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. 

Hubungan antara VA dengan HC mengindikasikan kemampuan HC untuk 

menciptakan nilai di dalam perusahaan. 

Berdasarkan konsep RBT, agar dapat bersaing perusahaan membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan harus 

dapat mengelola sumber daya yang berkualitas tersebut dengan maksimal 

sehingga dapat menciptakan value added dan keunggulan kompetitif 

perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. 
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 Structural Capital Value Added (STVA) 

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi structural 

capital (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi 

bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran 

yang independen sebagaimana HC dalam proses penciptaan nilai. Artinya, 

semakin besar kontribusi HC dalam value creation, maka akan semakin 

kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. Lebih lanjut Pulic menyatakan 

bahwa SC adalah VA dikurangi HC. 

2.6. Kinerja Pasar 

Kinerja Pasar umumnya merupakan nilai atau harga jual sebuah barang jika 

barang tersebut di jual. Besarnya harga jual tergantung dengan nilai pasar yang 

berlaku untuk barang tersebut. Kinerja pasar tidak tergantung dengan penyusutan 

barang tersebut, kinerja pasar hanya dipengaruhi kondisi pasar. Kinerja pasar 

tidak digunakan dalam pembukuan perusahaan. Kinerja pasar digunakan 

perusahaan hanya untuk menghitung apakah barang (aktiva tetap) yang dijual 

perusahaan untung atau rugi. 

Kinerja pasar dalam penelitian ini diproksikan dengan Price to Book Value (PBV). 

Rasio price to book value (PBV) menunjukan berapa besar nilai perusahaan dari 

apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan, semakin tinggi 

rasio ini, semakin besar tambahan kekayaan yang dinikmati oleh pemilik 

perusahaan. Rasio ini membandingkan harga pasar per saham dengan nilai 

bukunya. Jika harga pasar berada di bawah nilai bukunya, investor memandang 

bahwa perusahaan tidak cukup potensial. 
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2.7. Keuangan Perusahaan 

Pada umumnya kinerja keuangan perusahaan ialah salah satu bentuk penilaian 

dengan asas manfaat dan efesiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam 

organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya 

adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan 

manajemen dalam menghasilan pelayanan publik yang lebih baik. 

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari keuangan perusahaan yaitu 

return on assets. Return on Assets (ROA) adalah profitabilitas kunci yang 

mengukur jumlah profit yang diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. 

ROA memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisisensi 

penggunaan total aset untuk operasional perusahaan. ROA merefleksikan 

keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total assets (Chen 

et al., 2005). ROA memberikan gambaran kepada investor tentang bagaimana 

perusahaan mengkonversikan uang yang telah diinvestasikan dalam laba bersih. 

Jadi, ROA merupakan indikator dari profitabilitas perusahaan dalam 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan 

membagi laba bersih (net income) dengan rata-rata total asset perusahaan. 

Semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan tersebut semakin efisien dalam 

menggunakan assetnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut dapat 

menghasilkan uang (earnings) yang lebih banyak dengan investasi yang sedikit. 

2.8. Biaya Advertising (AD) 

Biaya Advertising umumnya ialah biaya yang dikeluarkan oleh pihak manajemen / 

perusahaan untuk memasarkan produknya dan bertujuan untuk meningkatkan 
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volume dari penjualan. Menurut Chen et. al.,(2005) biaya advertising (AD) 

merupakan proksi dari relational capital. Dimana relational capital merupakan 

aset perusahaan yang penting saat ini. Jika perusahaan dapat memproduksi barang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen, memberikan servis yang memuaskan dan 

menjaga hubungan baik dengan konsumennya, maka hal itu adalah keunggulan 

kompetitif yang dimiliki perusahaan. 

2.9. Global Industry Classification Standard (GICS) 

Global industry classification standard merupakan sebuah taksonomi industri 

yang dikembangkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan S&P 

untuk digunakan oleh komunitas keuangan global. Berdasarkan IC intensity, 

GICS mengelompokkan industri menjadi 2, yaitu High-IC intensive industries 

dan Low-IC intensive industries.  

High-IC intensive industries adalah kelompok industri yang telah mampu 

memanfaatkan assets intelektualnya dengan baik sehingga tercipta keunggulan 

kompetitif perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

2.10. Kerangka penelitian 

Kerangka penelitian dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh intellectual 

capital terhadap nilai pasar serta kinerja perusahaan. Dimana intellectual capital 

pada penelitian ini merupakan variabel independen yang diproksikan dengan 

VAIC (Value Added Intellectual Coefficients) dengan komponen – komponennya, 

yaitu VACA, VAHU dan STVA. Sedangkan yang merupakan variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kinerja pasar (price to book value) dan keuangan 

perusahaan (return on assets). 
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Gambar. 1  
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2.11. Hipotesis 

Dalam teori stakeholder pihak manajemen perusahaan diharuskan mampu 

mengelola sumber daya yang dimiliki berupa fisik maupun intelektual secara 

maksimal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Deegan, 2004 

dalam Ulum, 2009). Apabila nilai tambah yang dihasilkan sangat baik akan 

meningkatkan pula nilai dari perusahaan tersebut, sehingga harga saham 

perusahaan di pasar pun akan meningkat. Hal ini dilakukan guna membuat para 

stakeholder dari perusahaan mendapat keuntungan dan mengambil keputusan 

yang tepat bagi perusahaan. Pihak menajemen yang mengelola sumber daya 

dengan baik akan meningkatkan harga saham perusahaan dan meningkatkan pula 

rasio price-to-book value. Oleh sebab itu, pengelolaan intelectual capital yang 

baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan. 
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Seperti yang dijelaskan dalam market based theory oleh Susanto (2007), faktor – 

faktor eksternal pun mendorong perusahaan untuk mampu memperoleh 

keunggulan yang kompetitif. Supaya dapat bersaing perusahaan harus inovatif dan 

tepat dalam pengelolaan intellectual capital. Peningkatan persepsi pasar akan 

meningkatkan rasio price-to-book value, peningkatan ini tidak lepas dari faktor – 

faktor yang mengharuskan perusahaan mengelola intellectual capital dengan baik. 

Apabila persepsi pasar meningkat maka nilai dari perusahaan pun meningkat. 

Sesuai dengan teori permintaan yang telah dijelaskan, ketika harga saham 

perusahaan naik permintaan akan saham pun naik. Dan ini pun menjelaskan 

bagaimana hubungan antara pengelolaan intellectual capital yang baik dengan 

rasio price-to-book value, hal ini menggambarkan peningkatan intellectual capital  

dalam artian dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan kinerja pasar yang 

diproksikan dengan rasio price-to-book value. Chen et. al (2005), menyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif antara IC dengan nilai pasar perusahaan. Jika IC 

meningkat, dalam artian dikelola dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan 

persepsi pasar terhadap nilai perusahaan.Sehingga dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

 Ha1 : IC berpengaruh positif terhadap kinerja pasar (PBV) 

Sumber daya manusia yang berkompetensi merupakan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan untuk bersaing. Dalam resources based theory Susanto (2007) 

menjelaskan bahwa apabila perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan 

mengelola potensi yang dimiliki karyawannya dengan baik, maka hal itu dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat, 



 

 

24 

maka pendapatan dan profit perusahaan juga akan meningkatkan. Meningkatnya 

pendapatan dan laba perusahaan dapat mengakibatkan return on assets 

perusahaan juga meningkat. Hal ini pun akan menguntungkan para stakeholder 

dan manajemen pun akan dinilai berhasil sesuai dengan tujuan dari teori 

stakeholder itu sendiri. 

Penjelasan diatas menggambarkan pengelolaan intellectual capital yang baik akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Hubungan intellectual 

capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan oleh beberapa 

peneliti. Firer & William (2003) dan Chen et. al (2005) telah membuktikan bahwa 

IC (VAIC) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selain itu, 

dengan pengelolaan intellectual capital yang baik maka diyakini dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan.Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ha2 : IC berpengaruh positif terhadap keuangan perusahaan (ROA) 


