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A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam era globalisasi saat ini sudah tidak bisa untuk 

ditawar-tawar lagi oleh para pelaku usaha, baik dalam skala kecil, menengah 

maupun besar, baik itu Badan Umum Milik Negara (BUMN) maupun Badan 

Umum Milik Swasta (BUMS). Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. 

Fenomena globalisasi yang terjadi saat ini menghasilkan sebuah perubahan 

paradigma yang sangat signifikan dari yang semula physical capital menjadi 

sebuah paradigma baru yaitu intellectual capital (Suhendah, 2012). Dimana 

aset yang dimiliki oleh perusahaan yang semula dalam bentuk aset tetap kini 

menjadi aset tak berwujud yakni intellectual capital atau modal intelektual 

yang mengandung unsur pemikiran yang dimiliki oleh karyawan (Murti, 

2010). 

Meskipun intellectual capital terhitung baru dalam dunia bisnis 

terutama di Indonesia. Namun, saat ini peran intellectual capital sangatlah 

vital dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan mulai 

menyadari akan pentingnya intellectual capital dalam perusahaan mereka 

untuk menjadikan perusahaan lebih unggul. Dalam perkembangannya, 

intellectual capital menjadi perhatian lebih bagi akademisi, perusahaan 

maupun investor. Intellectual capital dipandang sebagai pengetahuan yang 

dimana dalam proses pembentukannya, kekayaan dan pengalaman yang 

dimiliki menjadi aset perusahaan (Stewart, 1997 dalam Wahdikorin, 2010).  
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Sementara di Indonesia, intellectual capital muncul sejak 

diterbitkannya PSAK No 19 (revisi 2010) tentang aset tak berwujud, namun 

dalam PSAK No 19 (revisi 2010) tidak disebutkan secara jelas mengenai 

intellectual capital. Menurut PSAK No 19 (revisi 2010) aset tak berwujud 

didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan minim 

wujud fisik. Sehingga untuk dapat memenuhi kriteria aset, suatu pos harus 

memenuhi tiga kriteria, yaitu keteridentifikasian, adanya pengendalian 

sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis masa depan (Juan dan Wahyuni, 

2012:782). 

Beberapa contoh dari aset tak berwujud yang disebutkan dalam PSAK 

No 19 (revisi 2010) antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan 

implementasi sistem baru atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, 

pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang, piranti lunak komputer, hak 

cipta, hak paten, ilmu gambar hidup, daftar pelanggan, hak penguasaan hutan, 

kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan 

pelanggan, hak pemasaran, dan pangsa pasar (Pramelasari, 2010). Hal ini 

membuktikan bahwa di Indonesia intellectual capital telah mendapat 

perhatian. Namun, dalam praktiknya perusahaan-perusahaan di Indonesia 

belum menaruh perhatian terhadap intellectual capital. Perusahaan-

perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan labour based business 

yaitu bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja dalam membangun bisnisnya, 

sehingga produk yang dihasilkan masih jauh dari kandungan teknologi 

(Ulum, 2009). Padahal untuk dapat bersaing dalam era knowledge based 
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business yaitu bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan, intellectual capital 

diperlukan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.  

Salah satu area yang menarik perhatian baik akademisi maupun praktisi 

adalah pengungkapan intellectual capital sebagai salah satu instrumen untuk 

menentukan nilai perusahaan (Purnomosidhi, 2006). White et all. (2007) 

mengemukakan bahwa suatu kunci riset pada pengungkapan modal 

intelektual adalah pendapat yang menguasai pengungkapan pada nilai tak 

berwujud yang lunak seperti pengetahuan karyawan, hubungan pelanggan, 

visi strategis dan manajemen kepemilikan intelektual. Pengungkapan 

intellectual capital merupakan suatu cara yang penting untuk melaporkan 

sifat alami dari nilai tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu 

intellectual capital juga berguna untuk menjembatani adanya ketidaksesuaian 

informasi (information gap) yang timbul antara pihak manajer dan pemilik 

perusahaan.  

Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing apabila menggunakan 

keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi kreatif yang dihasilkan 

oleh modal intelektual perusahaan. Hal ini akan mendorong terciptanya  

produk-produk yang semakin favourable di mata konsumen. 

Penelitian dari Pulic (2002) yang melakukan pengukuran tidak langsung 

terhadap intellectual capital perusahaan dengan mengukur efisiensi koefisien 

nilai tambah intellectual capital perusahaan yang dikenal dengan nama Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC™). Komponen utama VAIC terdiri dari 
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sumber daya perusahaan yang meliputi physical capital, human capital, dan 

structural capital. Dalam perkembangannya, penelitian mengenai intellectual 

capital mulai menghubungkan intellectual capital dengan abnormal return. 

Beberapa penelitian seperti yang telah dilakukan oleh Sir, et all (2010) yang 

mengukur abnormal return dengan menggunakan cumulative abnormal 

return (CAR).  

Di dalam pasar modal, transaksi perdagangan saham suatu  perusahaan 

pada suatu sesi akan tampak pada volume perdagangannya karena volume 

perdagangan menggambarkan pertempuran antara permintaan dan penawaran 

sehingga perubahan permintaan saham oleh pelaku pasar akan mempengaruhi 

volume perdagangannya. Oleh karena itu volume perdagangan menjadi salah 

satu parameter penting untuk menunjukkan transaksi yang terjadi dalam 

aktivitas perdagangan saham di pasar modal. 

Perusahaan-perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di pasar 

modal ini kemudian harus mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun yang 

memuat informasi tentang kekayaan perusahaan, termasuk laporan 

keuntungan dan pembayaran dividen perusahaan. Mempublikasikan laporan 

keuangan dilakukan selain karena ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

pasar modal, juga dilakukan karena laporan keuangan merupakan media 

informasi yang merangkum aktivitas-aktivitas keuangan perusahaan pada 

suatu saat tertentu. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus disajikan dengan 

benar sehingga akan berguna bagi setiap pihak yang membutuhkan, 
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khususnya bagi pihak yang akan menggunakannya sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan sangat 

penting dalam pasar modal, baik bagi investor secara individu maupun pasar 

secara keseluruhan. Bagi investor, informasi berperan penting dalam 

pengambilan keputusan investasi, sedangkan pasar membutuhkan informasi 

tersebut untuk menciptakan keseimbangan baru. Efficient Market Hypothesis 

(EMH) merupakan salah satu pembahasan baru dalam dunia pasar modal 

yang membahas reaksi pasar terhadap informasi yang disajikan. EMH 

menyatakan  bahwa pasar saham merupakan pasar yang efisien, yaitu kondisi 

dimana harga sekuritas secara penuh merefleksikan semua informasi yang 

tersedia. Pada kondisi ini, pasar akan memproses informasi yang relevan 

kemudian pasar akan mengevaluasi harga saham berdasarkan informasi 

tersebut. 

Dengan terukurnya kinerja perusahaan maka nilai perusahaan tersebut 

juga dapat diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kemudian juga dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik maka 

perusahaan akan mampu bersaing dengan lebih baik. Dalam beberapa 

kesempatan muncul sebuah wacana mengenai intellectual capital dan 

corporate governance sebagai unsur-unsur yang harus diungkapkan dan 

diterapkan untuk menilai suatu perusahaan menjadi hal yang semakin 

dipertimbangkan (Ningrum, 2012). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Wahdikorin (2010), Solikhah, et all (2010), dan Pramelasari (2010) juga 
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mencoba menghubungkan antara intellectual capital dengan penilaian pasar 

dan juga kinerja keuangan.  

Penciptaan nilai (value creation) dapat digunakan sebagai indikator 

pertumbuhan dan keberhasilan bisnis (Ulum, 2009). Penciptaan nilai bagi 

perusahaan adalah ketika perusahaan mampu menghasilkan sesuatu yang 

lebih dari sumber daya yang diinvestasikan. Dengan kata lain, apabila 

perusahaan mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

sehingga sumber daya tersebut dapat menciptakan value added bagi 

perusahaan, maka hal ini disebut sebagai value creation. 

Menurut Ulum (2009), penciptaan nilai yang tidak berwujud (intangible 

value creation) harus mendapatkan perhatian yang cukup karena hal ini 

memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja perusahaan. Lebih lanjut 

Ulum (2009) menyatakan bahwa dalam value creation, format yang terukur 

atau berwujud (tangible form) seperti pendapatan, tergantung pada format 

yang tidak berwujud (intangible form). Hal ini dapat dicontohkan, apabila 

perusahaan bertujuan untuk meningkatkan penciptaan laba, maka diperlukan 

pelayanan dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Pelayanan yang baik 

akan memuaskan pelanggan sehingga terwujud pelanggan yang setia. 

Sawitri dan Yusuf (2009) melakukan penelitian terhadap hubungan 

antara modal intelektual dengan market performance pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa 

intellectual capital yang diukur dengan menggunakan physical capital 

efficiency, human capital efficiency, dan structural capital efficiency secara 
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bersamaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap market 

performance perusahaan-perusahaan yang diteliti.   

Sir, et all (2010) meneliti hubungan intellectual capital dengan 

abnormal return pada perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan intellectual capital berpengaruh 

secara signifikan terhadap abnormal return.  

Yuniasih, et all (2010) melakukan penelitian antara pengaruh modal 

intelektual dengan kinerja pasar perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak memberikan 

penilaian terhadap modal intelektual perusahaan. 

Yudha dan Nasir (2012) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh 

intellectual capital terhadap kepercayaan dan reaksi investor pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

intellectual capital yang terdiri dari Value Added Capital Employee (VACA), 

Value Added Human Capital (VAHU), Structural Capital Value Added 

(STVA), Research and Development (RD) dan Advertising (AD) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor dan kepercayaan investor.  

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini merupakan 

replikasi dan ekstensi dari penelitian Sawitri dan Yusuf (2009), Sir, et all 

(2010), Yuniasih, et all (2010) dan Yudha dan Nasir (2012) dengan tujuan 

untuk menguji kembali pengaruh pengungkapan intellectual capital terhadap 

abnormal return. Adapun perbedaan penelitian ini terhadap penelitian 
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terdahulu adalah penelitian ini mengkombinasikan keempat penelitian 

terdahulu, dan menambahkan variabel volume perdagangan saham. Selain itu, 

sampel penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 

dengan periode yang lebih lama dibandingkan peneliti-peneliti sebelumnya 

(periode 2007-2011), sehingga hasilnya diharapkan dapat dibandingkan 

dengan peneliti terdahulu.  

Perbedaan lain terletak pada pengukuran pengungkapan Intellectual 

Capital, dimana dalam penelitian ini pengungkapan intellectual capital 

mengunakan model Pulic (1998) yang lebih dikenal dengan model Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

). Sedangkan untuk pengukuran 

abnormal return menggunakan cumulative abnormal return (CAR) dan 

menggunakan model disesuaikan rata-rata (mean adujusted model) untuk 

mengukur expected return, dan untuk mengukur volume perdagangan saham 

digunakan trading volume activity (TVA). Selain itu, motivasi peneliti adalah 

karena sampai saat ini perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar belum 

melaporkan adanya intangible asset dalam bentuk intellectual capital sebagai 

nilai lebih perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

“Analisis Pengaruh Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap 

Abnormal Return Saham (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah apakah pengungkapan intellectual capital 

berpengaruh terhadap abnormal return? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan suatu penelitian tidak 

terlalu luas dan menyimpang dari yang sudah dituliskan oleh peneliti. Maka 

dalam penelitian ini diberikan beberapa batasan masalah, antara lain : 

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2007-2011, 

pengungkapan intellectual capital menggunakan pengukuran yang diciptakan 

oleh Pulic (1998) yaitu yang lebih dikenal dengan value added intellectual 

coefficient (VAIC), pengukuran untuk abnormal return menggunakan 

cumulative abnormal return (CAR) dan model disesuaikan rata-rata (mean 

adjusted model) untuk mengukur expected return, variabel kontrol dalam 

penelitian ini adalah volume perdagangan saham yang diukur menggunakan 

trading volume activity (TVA). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengungkapan 

intellectual capital dengan abnormal return. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dapat dijadikan bahan pembanding penelitian terdahulu dan juga 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

2) Dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap mata kuliah 

akuntansi keuangan, teori akuntansi dan manajemen keuangan 

terkait dengan konsep pengungkapan intellectual capital. 

b. Manfaat Praktis  

1) Peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan penelitian berikutnya yang akan membahas berkaitan dengan 

pengungkapan intellectual capital.  

2) Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai pengungkapan intellectual capital. Selain 

itu, diharapkan juga dapat memberikan gambaran mengenai standar 

atau peraturan yang berkaitan dengan intellectual capital. 

3) Pemerintah 

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk membuat standar atau peraturan yang 

berkaitan dengan pengungkapan intellectual capital sehingga 

perusahaan-perusahaan yang berbasis tenaga kerja bisa 
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dikombinasikan dengan model baru yaitu perusahaan yang berbasis 

pengetahuan, sehingga menambah daya saing perusahaan.   

4) Investor 

Bagi investor, penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan, 

sehingga investor terhindar dari kerugian yang cukup berarti karena 

semakin transparannya pelaporan keuangan.   

E. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis 

1. Landasan Penelitian Terdahulu 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metode Hasil 

1 Bontis et all 

(2000) 

Variabel Dependen : 

Business Performance  

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Partial Least 

Square 

Intellectual capital 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap business 

performance 

2 Margaretha 

(2006)  

Variabel Dependen : 

Market Value dan 

Financial 

Performance 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Analisis 

Regresi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa intellectual capital 

tidak berpengaruh terhadap 

market value sedangkan 

pengaruh intellectual capital 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap 

financial performance.  

 

3 Tan et all 

(2007) 

Variabel Dependen : 

Financial Returns 

Companies 

Variabel Dependen : 

Intellectual Capital 

Analisis 

Regresi 

1. IC berpengaruh positif 

terhadap financial 

return 

2. Hubungan yang 

positif antara 

peningkatan nilai IC 

dengan financial 

performance 

3. Hubungan positif 

antara rata-rata 
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pertumbuhan IC 

dengan financial 

performance 

4 Sawitri dan 

Yusuf 

(2009) 

Variabel Dependen : 

Market Performane 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

(Structural Capital 

Efficiency, Human 

Capital Efficiency, 

Physical Employeed 

Efficiency) 

Analisis 

Regresi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa modal intelektual yang 

diukur melalui physical 

capital efficiency, human 

capital efficiency, dan 

structural capital efficiency 

secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap market 

performance perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

5 Sir, et all 

(2010) 

Variabel Dependen : 

Abnormal Return  

Variabel 

Indepependen : 

Tingkat 

Pengungkapan 

Intellectual Capital 

Analisis 

Regresi  

Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa 

pengungkapan IC 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap abnormal return 

saham. Terkait dengan teori 

pasar efisien, hasil ini 

menunjukkan bahwa pasar 

bereaksi terhadap 

pengungkapan IC. 

6 Yuniasih, et 

all (2010) 

Variabel Dependen : 

Kinerja Pasar 

Variabel Independen: 

Modal Intelektual 

Variabel Kontrol : 

Struktur Kepemilikan 

Analisis 

Regresi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa modal intelektual tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

pasar. 

 

7 Solikhah, et 

all (2010) 

Variabel Dependen : 

financial performance, 

growth, dan market 

value 

Variabel Independen : 

Intellectual capital 

Analisis SEM 1. Modal Intelektual 

terbukti signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Modal Intelektual 

terbukti signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

perusahaan. 

3. Modal Intelektual tidak 

terbukti signifikan 

berpengaruh terhadap 

nilai pasar perusahaan. 
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8 Pramelasari 

(2010) 

Variabel Dependen : 

Nilai Pasar dan 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Analisis 

Regresi 

Berdasarkan hasil pengujian, 

intellectual capital tidak 

berpengaruh terhadap MtBV 

dan kinerja keuangan (ROA, 

ROE, dan EP) 

9 Yudha dan 

Nasir 

(2012) 

Variabel Dependen : 

Reaksi Investor dan 

Kepercayaan Pasar 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Analisis 

Regresi 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

intellectual capital  yang 

terdiri dari VACA, VAHU, 

STVA, RD dan AD tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap reaksi investor dan 

kepercayaan investor. 

10 Benton 

(2012)  

Variabel Dependen : 

Financial 

Performance, growth, 

dan Market Value 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Analisis 

Regresi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa intellectual capital 

berpengaruh secara signifkan 

terhadap ROE, ROA, DER 

dan EP sedangkan untuk CR 

memiliki pengaruh positif.  

 

2. Landasan Teori 

a. Stakeholder Theory  

Menurut Gutrie (dalam Purnomosidhi, 2006) teori ini mengharapkan 

manajemen perusahaan melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan kepada 

para stakeholder, yang berisi dampak aktivitas-aktivitas tersebut pada 

perusahaan mereka, meskipun nantinya mereka memilih untuk tidak 

menggunakan informasi tersebut. Teori ini menganggap akuntabilitas 

organisasional tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi atau keuangan 

saja, sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang 

intellectual capital atau modal intelektual lebih dari yang diharuskan oleh 

badan yang berwenang.  
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Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama 

bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan atau tidak mengungkapkan 

suatu informasi di dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan akan 

berusaha untuk mencapai kinerja optimal seperti yang diharapkan oleh 

stakeholder (Ulum, 2008). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan intellectual capital dalam laporan keuangan adalah kinerja 

intellectual capital, semakin baik kinerja intellectual capital dalam suatu 

perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapannya dalam 

laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para 

stakeholder terhadap perusahaan.  

Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal maka 

value creation yang dihasilkan akan semakin baik. Penciptaan nilai (value 

creation) yang dimaksud adalah pemanfaatan seluruh potensi yang 

dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical 

capital), maupun structural capital. Pengelolaan yang baik atas seluruh 

potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan yang kemudian 

dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan 

stakeholder (Ulum, 2009). 

b. Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis) 

Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat 

suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian 

menuju harga keseimbangan yang baru. Pada pasar efisien, harga sekuritas 

dengan cepat akan terevaluasi dengan adanya informasi penting yang 
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berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak dapat 

memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. 

Sebaliknya, pada pasar yang kurang efisien, harga sekuritas kurang dapat 

mencerminkan semua informasi yang ada, atau terdapat lag dalam proses 

penyesuaian harga, sehingga memberi celah bagi investor untuk 

memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan situasi tersebut. Pada 

kenyataannya, sulit ditemui pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-

benar tidak efisien. Umumnya pasar akan efisien tetapi pada tingkat 

tertentu saja.  

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan 

informasinya saja, atau tidak hanya dari ketersediaan informasi tetapi juga 

dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang 

ditinjau dari sudut informasi saja disebut sebagai efisiensi pasar secara 

informasi (informationally efficient market), sedangkan pasar efisien yang 

ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan 

berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara 

keputusan (decisionally efficient market).   

1) Efisiensi Pasar Secara Informasi (Informationally Efficient Market) 

Fama (1970) dalam Hartono (2003:278) mengklasifikasikan 

bentuk efisiensi pasar secara informasi ke dalam tiga efficient market 

hypothesis (EMH), yaitu: 
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a) Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Efisiensi pasar bentuk lemah berarti semua informasi di masa 

lalu (historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. 

Implikasinya adalah bahwa investor tidak dapat memprediksi nilai 

pasar saham di masa datang dengan menggunakan data historis 

karena sudah tercermin pada harga saat ini. 

b) Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong form) 

Bentuk efisiensi pasar ini bersifat lebih komprehensif karena 

harga saham disamping dipengaruhi oleh data pasar (seperti: harga 

dan volume perdagangan di masa lalu), juga dipengaruhi oleh 

semua informasi yang dipublikasi (seperti: earning, dividen, 

pengumuman stock split, penerbitan saham baru, dan kesulitan 

keuangan yang dialami perusahaan). Pada efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat ini, investor tidak dapat berharap untuk mendapatkan 

abnormal return jika strategi perdagangan yang dilakukan hanya 

mengandalkan informasi yang dipublikasi. Namun pada pasar yang 

tidak efisien dalam bentuk setengah kuat, investor dapat 

memperoleh abnormal return karena adanya lag dalam proses 

penyesuaian harga terhadap adanya informasi baru. 

c) Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang 

tersedia termasuk yang privat. Pada pasar efisien bentuk kuat ini, 
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tidak ada individual investor atau grup investor yang dapat 

memperoleh abnormal return karena mempunyai informasi privat. 

2) Efisiensi Pasar Secara Keputusan (Decisionally Efficient Market) 

Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada 

informasi yang didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi 

pasar secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, 

yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan 

mempertimbangkan dua faktor, yaitu ketersediaan informasi dan 

kecanggihan pelaku pasar. Pada pasar yang efisien secara keputusan 

tidaklah cukup dengan hanya melihat efisiensi secara informasi, tetapi 

juga harus mengetahui apakah keputusan yang dilakukan oleh pelaku 

pasar sudah benar dan mereka tidak dibodohi (fooled) oleh pasar. 

Pasar yang efisien secara informasi merupakan pasar yang adil, 

karena diharapkan semua pelaku pasar mendapatkan informasi yang 

sama kualitas dan jumlahnya, dan diterima pada saat yang sama, 

sehingga tidak ada investor yang dapat menikmati abnormal return di 

atas kerugian investor yang lain. Regulator pasar modal berusaha 

untuk membuat informasi yang diperlukan menjadi tersedia di pasar 

secara luas, misalnya dengan mengharuskan pengungkapan informasi 

yang penting oleh perusahaan emiten. Informasi yang tersedia saja 

tidak dapat menjadikan pasar efisien secara keputusan, maka 
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diperlukan pendidikan yang memadai dari investor, untuk membuat 

para pelaku pasar menjadi canggih (sophisticated). 

c. Abnormal Return Saham  

Pasar modal Indonesia diasumsikan sebagai pasar efisien bentuk 

setengah kuat (semi-strong form). Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat 

apabila harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua 

informasi yang dipublikasikan termasuk yang berada di laporan-laporan 

keuangan perusahaan emiten (Hartono, 2003;285). Hal ini berarti bahwa 

suatu informasi yang dipublikasikan akan mempengaruhi harga sekuritas 

perusahaan. 

Adanya perubahan harga dari suatu sekuritas sebagai akibat dari 

reaksi pasar atas suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Reaksi pasar dapat diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return.  

Return dapat berupa return realisasi, yaitu return yang sudah terjadi, 

atau return ekspektasi, yaitu return yang belum terjadi tetapi diharapkan 

akan terjadi di masa mendatang. Jika menggunakan abnormal return, 

maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mengandung 

informasi akan memberikan abnormal return pasar, dan sebaliknya yang 

tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada 

pasar (Hartono, 2003:318). 
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Abnormal return merupakan kelebihan (selisih) dari return yang 

sesungguhnya terjadi (actual return) dengan return normal (expected 

return). Return normal merupakan return ekspektasi (return yang 

diharapkan oleh investor). Abnormal return dapat dihitung sebagai berikut: 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t]        (Hartono, 2003:336) 

Dimana :  

ARi,t = Abnormal return saham i pada waktu ke-t 

Ri,t = Actual return untuk saham i pada waktu ke-t 

E[Ri,t] = Expected return untuk saham i pada waktu ke-t 

Actual return atau return realisasi merupakan return yang terjadi 

pada waktu ke-t, yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap 

harga sebelumnya, atau dapat dihitung dengan rumus : 

 

Dimana : 

Ri,t  = Actual return untuk saham i pada waktu ke-t 

Pi,t  = Harga saham i pada waktu ke-t 

Pi,t-1  = Harga saham i pada waktu t-1   

Untuk menghitung expected return dapat menggunakan model 

estimasi mean-adjusted model, market model, dan market-adjusted model 

(Brown dan Warner, 1985) dikutip dari Hartono (2003:340).   

1) Model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted model) menganggap 

bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata 

return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Return yang 
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diharapkan dihitung dengan cara membagi return realisasi suatu 

perusahaan pada periode estimasi dengan lamanya periode estimasi. 

2) Model pasar (market model), perhitungan return ekspektasi dilakukan 

dengan dua tahap, yaitu membentuk model ekspektasi dengan 

menggunakan data realisasi selama periode estimasi, dan 

menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi selama periode window. Model ekspektasi dihitung dengan 

menjumlahkan nilai ekspektasi return yang tidak dipengaruhi oleh 

perubahan pasar, tingkat keuntungan indeks pasar, dan bagian return 

yang tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar. 

3) Model disesuaikan-pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas 

adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Periode estimasi tidak 

perlu digunakan untuk membentuk model estimasi, karena return 

sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 

Dalam penelitian ini digunakan model disesuaikan rat-rata untuk 

menghitung expected return. Beberapa penelitian mengenai studi peristiwa 

menghitung abnormal return dengan menggunakan cummulative 

abnormal return (CAR). Cummulative abnormal return merupakan 

penjumlahan abnormal return selama periode peristiwa untuk masing-

masing sekuritas, yang dihitung sebagai berikut :  

                        n 

 CARi,t =  ∑  ARi,t 

                        t=1 
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Dimana :  

CAR = Cummulative abnormal return sekuritas i pada hari ke-t, yang 

diakumulasi dari abnormal return sekuritas i selama periode peristiwa 

ARi,t = Abnormal return untuk sekuritas i selama periode peristiwa 

Pengujian adanya abnormal return dapat pula dilakukan secara 

agregat, dengan menguji rata-rata abnormal return seluruh sekuritas secara 

cross-section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Rata-rata abnormal 

return (average abnormal return) untuk hari ke-t dihitung sebagai berikut : 

 =  

Dimana :  

AAR = Rata-rata abnormal return 

ARi,t = Abnormal return untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

n = Jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

d. Resources Based Theory (RBT) 

Resources Based Theory membahas mengenai sumber daya yang 

dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah 

dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Kemampuan 

perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat 

menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi 

perusahaan. 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 
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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 (2007) menjelaskan bahwa dalam teori ini, hal 

yang paling utama adalah menentukan sumber daya kunci yang potensial 

bagi perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap 

berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut 

Susanto (2007), sumber daya perusahaan mencakup seluruh aset, 

kapabilitas, proses organisasi, atribut-atribut, pengetahuan, dan sebagainya 

yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang memungkinkan 

perusahaan tersebut memperbaiki tingkat efisiensi dan efektivitasnya. 

Sumber daya perusahaan dapat dibagi 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. 

Dalam menentukan sumber daya kunci, RBT memberikan beberapa 

kriteria, yaitu : 
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1) Sumber daya tersebut mampu mendukung kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik dibandingkan 

dengan perusahaan pesaing. 

2) 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. 

3) 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.  

4) 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. 

e. Knowledge Based View (KBV)  

Pandangan berbasis pengetahuan perusahaan atau Knowledge Based 

View (KBV) adalah ekstensi baru dari pandangan berbasis sumber daya 

perusahaan atau Resource Based View (RBV) dari perusahaan dan 

memberikan teoritis yang kuat dalam mendukung modal intelektual. KBV 
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berasal dari RBV dan menunjukkan bahwa pengetahuan dalam berbagai 

bentuknya adalah kepentingan sumber daya. Asumsi dasar teori berbasis 

pengetahuan perusahaan berasal dari pandangan berbasis sumber daya 

perusahaan. Namun, pandangan berbasis sumber daya perusahaan tidak 

memberikan pengakuan akan pengetahuan yang memadai. Teori berbasis 

pengetahuan perusahaan menguraikan karakteristik khas sebagai berikut:  

1) Pengetahuan memegang makna yang paling strategis diperusahaan. 

2) Kegiatan dan proses produksi di perusahaan melibatkan penerapan 

pengetahuan.  

3) Individu-individu dalam organisasi tersebut yang bertanggung jawab 

untuk membuat, memegang, dan berbagi pengetahuan. 

Pendekatan KBV membentuk dasar untuk membangun keterlibatan 

modal manusia dalam kegiatan rutin perusahaan. Hal ini dicapai melalui 

peningkatan keterlibatan karyawan dalam perumusan tujuan operasional 

dan jangka panjang perusahaan. Dalam pandangan berbasis pengetahuan, 

perusahaan mengembangkan pengetahuan baru yang penting untuk 

keuntungan kompetitif dari kombinasi unik yang ada pada pengetahuan 

(Fleming, 2001). Dalam era persaingan yang ada saat ini, perusahaan 

sering bersaing dengan mengembangkan pengetahuan baru yang lebih 

cepat daripada pesaing mereka.  

Knowledge Based Theory mengidentifikasi pengetahuan, yang 

ditandai oleh kelangkaan dan sulit untuk mentransfer dan mereplikasi 

sebuah sumber daya yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif 
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(Wahdikorin, 2010). Kapasitas dan keefektifan perusahaan dalam 

menghasilkan, berbagi dan menyampaikan pengetahuan dan informasi 

menentukan nilai yang dihasilkan perusahaan sebagai dasar keunggulan 

kompetitif perusahaan berkelanjutan dalam jangka panjang (Bontis, 2000). 

f. Human Capital Theory 

Human Capital Theory dikembangkan oleh Becker (1964) yang 

mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan  

human capital adalah penting sebagai suatu investasi dari bentuk-bentuk 

modal lainnya. Tindakan strategis membutuhkan seperangkat sumber daya 

fisik, keuangan, human atau organisasional khusus, sehingga keunggulan 

kompetitif ditentukan oleh kemampuannya untuk memperoleh dan 

mempertahankan sumber daya (Wahdikorin, 2010).    

Human Capital Theory berpendapat bahwa investasi sumber daya 

manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan 

produktivitas. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong 

melalui pendidikan dan pelatihan (Wahdikorin, 2010). 

g. Market Based Theory (MBT) 

Teori ini memandang bahwa kinerja perusahaan tidak hanya 

ditentukan oleh faktor- faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor 

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 
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mampu memperoleh keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis, 

yaitu: 

1) Ancaman pemain baru dalam bisnis. 

2) Persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang berada dalam 

industri. 

3) Ancaman adanya produk atau layanan pengganti. 

4) Kekuatan pemasok. 

5) Kekuatan pembeli. 

Kekuatan kolektif dari kelima faktor pendorong ini akan menentukan 

potensi keuntungan secara keseluruhan dalam sebuah industri. Setiap 

industri memiliki seperangkat karakteristik ekonomi dan teknis yang 

menentukan kekuatan masing-masing faktor pendorong ini (Susanto, 

2007). 

Berdasarkan market based theory, faktor-faktor eksternal ini 

merupakan faktor pendorong bagi perusahaan untuk menentukan dan 

memiliki sumber daya strategik yang mampu menjadi sumber keunggulan 

kompetitif dalam lingkungan bisnis dengan tingkat persaingan yang tinggi. 

h. Intellectual Capital 

Perhatian perusahaan terhadap pengelolaan modal intelektual 

beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya 

kesadaran bahwa modal intelektual merupakan landasan bagi perusahaan 

tersebut untuk berkembang dan mempuyai keunggulan dibandingkan 

perusahaan lain.  
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Ada banyak definisi berbeda mengenai modal intelektual. Modal 

intelektual adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan untuk menciptakan nilai (Purnomosidhi, 2006). Modal 

intelektual dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan, 

kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk 

menciptakan kekayaan (Wahdikorin, 2010). Modal intelektual mencakup 

semua pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk 

menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan. Modal intelektual telah diidentifikasi sebagai seperangkat 

tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang 

menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 2000). Dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intelellectual capital merupakan 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang nantinya akan 

memberikan keuntungan di masa depan yang dilihat dari kinerja 

perusahaan tersebut.  

Beberapa para ahli telah mengemukakan elemen-elemen apa saja 

yang terdapat dalam modal intelektual. Namun, dari semuanya, tidak ada 

ketetapan pasti mengenai elemen-elemen dalam modal intelektual. 

Sehingga secara umum, elemen-elemen dalam modal intelektual terdiri 

dari Human Capital (HC), Structural Capital (SC), dan Customer Capital 

(CC) (Bontis et all.; 2000). Definisi dari masing-masing komponen modal 

intelektual yaitu:  
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1) Human  Capital (HC) adalah keahlian dan kompetensi yang dimiliki 

karyawan dalam memproduksi barang dan jasa serta kemampuannya 

untuk dapat berhubungan baik dengan pelanggan. Termasuk dalam  

human  capital yaitu pendidikan, pengalaman, keterampilan, 

kreatifitas dan  attitude. Menurut Bontis (2004), human  capital adalah 

kombinasi dari pengetahuan, skill, kemampuan melakukan inovasi dan 

kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi nilai perusahaan, kultur 

dan filsafatnya.  Jika perusahaan berhasil dalam mengelola 

pengetahuan karyawannya, maka hal itu dapat meningkatkan human  

capital. Sehingga  human  capital merupakan kekayaan yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan yang terdapat dalam tiap individu yang ada di 

dalamnya. Human capital ini yang nantinya akan mendukung 

structural capital dan customer capital.  

2) Structural Capital (SC) adalah infrastruktur yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk dalam  

structural capital yaitu sistem teknologi, sistem operasional 

perusahaan, paten, merk dagang dan kursus pelatihan. Menurut 

Nashih (2005), structural capital atau organizational capital adalah 

kekayaan potensial perusahaan yang tersimpan dalam organisasi dan 

manajemen perusahaan. Structural capital merupakan infrastruktur 

pendukung dari human capital sebagai sarana dan prasarana 

pendukung kinerja karyawan. Sehingga walaupun karyawan memiliki 

pengetahuan yang tinggi namun bila tidak didukung oleh sarana dan 
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prasarana yang memadai, maka kemampuan karyawan tersebut tidak 

akan menghasilkan modal intelektual.   

3) Customer Capital (CC) adalah orang-orang yang berhubungan dengan 

perusahaan, yang menerima pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan tersebut. Menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003) elemen 

customer capital merupakan komponen modal intelektual yang 

memberikan nilai secara nyata. Customer capital membahas mengenai 

hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan seperti 

pemerintah, pasar, pemasok dan pelanggan. Customer capital juga 

dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan pasar sehingga menghasilkan hubungan baik 

dengan pihak luar. 

i. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

Saat ini upaya memberikan penilaian terhadap modal intelektual 

merupakan hal yang penting. Kesulitan dalam bidang  modal intelektual 

adalah masalah pengukurannya. Dari model-model pengukuran  yang 

dikembangkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan 

sehingga untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan 

merupakan tindakan yang tidak tepat karena pengukuran tersebut hanyalah 

sebuah alat yang dapat diterapkan pada situasi dan kondisi perusahaan 

dengan spesifikasi tertentu (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa metode 

pengukuran IC dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu pengukuran  
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non-moneter dan pengukuran  moneter. Salah satu metode pengukuran  

intelectual capital  dengan penilaian non-moneter yaitu Balanced 

Scorecard oleh Kaplan dan Norton (2000:109), sedangkan metode 

pengukuran intellectual capital dengan penilaian moneter, salah satunya 

yaitu model Pulic yang dikenal dengan sebutan VAIC™.  

Pulic (2000) mengusulkan Koefisien Nilai Tambah Intelektual atau 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

)
 

untuk menyediakan 

informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak 

berwujud dalam perusahaan. VAIC digunakan karena dianggap sebagai  

indikator yang cocok untuk mengukur IC di riset empiris. Beberapa alasan 

utama yang mendukung penggunaan VAIC™ diantaranya yaitu yang 

pertama, VAIC™ menyediakan dasar ukuran yang standar dan konsisten, 

angka-angka keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan 

keuangan perusahaan (Pulic dan Bornemann, 2002), sehingga 

memungkinkan lebih efektif melakukan analisis komparatif internasional 

menggunakan ukuran sampel yang besar di berbagai sektor industri. 

Kedua, semua data yang digunakan dalam perhitungan VAIC
TM  

didasarkan pada informasi yang telah diaudit, sehingga perhitungan  dapat 

dianggap objektif dan dapat diverifikasi (Pulic, 2000). VAIC
TM 

adalah 

sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk memungkinkan 

manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang terkait 

untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah 

atau Value Added (VA) dengan total sumber daya perusahaan dan masing-
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masing komponen sumber daya utama. Nilai tambah adalah perbedaan 

antara pendapatan (OUT) dan beban (IN). 

Metode VAIC mengukur efisiensi tiga jenis input perusahaan yaitu 

modal manusia, modal struktural, serta modal fisik dan finansial yang 

terdiri dari:  

1) Human Capital Efficiency (HCE) adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal manusia. HCE merupakan rasio dari  Value Added 

(VA) terhadap Human Capital (HC). Hubungan ini mengindikasikan 

kemampuan modal manusia membuat nilai pada sebuah perusahaan. 

HCE dapat diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan 

menghasilkan nilai tambah setiap rupiah yang dikeluarkan pada modal 

manusia. HCE menunjukkan berapa banyak Value Added (VA) dapat 

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan  untuk tenaga kerja (Ulum, 

2008).  

2) Structural Capital Efficiency (SCE) adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal struktural. SCE merupakan rasio dari Structural 

Capital (SC) terhadap Value Added (VA). Rasio ini mengukur jumlah 

SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan 

merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan 

nilai (Tan et all, 2007).  

3) Capital Employed Efficiency (CEE) adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal yang digunakan. CEE merupakan rasio dari Value 

Added (VA) terhadap Capital Employed (CE). CEE menggambarkan 
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berapa banyak nilai tambah perusahaan yang dihasilkan dari modal 

yang digunakan. CEE yaitu kalkulasi dari kemampuan mengelola 

modal perusahaan (Imaningati, 2007). 

j. Pengungkapan Intellectual Capital 

Perubahan lingkungan bisnis yang semakin pesat memberikan 

banyak pengaruh dalam pelaporan keuangan perusahaan, terutama dalam 

hal penyajian dan penilaian aset tidak berwujud. Agency theory, mungkin 

merupakan pusat teori bagi semua teori akuntansi, yang menjelaskan 

bahwa separasi kepemilikan dan pengendalian perusahaan menciptakan 

suatu moral hazard, dimana manager sebagai agen untuk pemilik 

pemegang saham, bertindak atas nama kepentingan diri ekonomi mereka 

sendiri (Istanti, 2009). 

Suwarjuwono (2003) menyatakan Badan akuntansi internasional 

seperti International Federation of Accountants (IFAC), International 

Accounting Standards Committee  (IASC), Society of Management 

Accountants of Canada (SMAC) juga sedang melakukan pengujian 

terhadap kerangka kerja pengelolaan dan pelaporan modal intelektual 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan porsi pengungkapan setiap 

elemen modal intelektual, dimana 30% indikator digunakan untuk 

mengungkapkan human capital, 30% organizational capital (internal 

structure) dan 40% customer capital (external structure). Disamping hal-

hal diatas, riset Guthrie dan Petty (2000) menunjukkan bahwa: 
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1) Pengungkapan modal intelektual lebih banyak (95%) disajikan secara 

terpisah dan tidak ada yang disajikan dalam rangka atau kuantitatif. 

Hal ini mendukung pandangan yang selama ini kuat yaitu aset tidak 

berwujud atau modal intelektual sulit untuk dikuantifikasikan. 

2) Pengungkapan mengenai modal eksternal lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan. Tidak terdapat pola tertentu dalam laporan-laporan 

tersebut. Hal-hal yang banyak diungkapkan menyebar diantara ketiga 

elemen modal intelektual. 

3) Pelaporan dan pengungkapan modal intelektual dilakukan masih 

secara sebagian dan belum menyeluruh. 

4) Secara keseluruhan perusahaan menekankan bahwa modal intelektual 

merupakan hal penting untuk menuju sukses dalam menghadapi 

persaingan masa depan. Namun hal itu belum dapat diterjemahkan 

dalam suatu pesan yang solid dan koheren dalam laporan tahunan. 

3. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pengungkapan 

intellectual capital sebagai variabel independen dengan abnormal return 

sebagai variabel dependen pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di 

bursa efek indonesia (BEI) periode 2006-2010. Seperti yang terlihat pada 

bagan di bawah ini : 
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Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

4. Hipotesis 

Pengaruh Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap Abnormal Return 

Sir, et all (2012) menyatakan bahwa strategi pengungkapan 

merupakan sarana atau media yang sangat penting bagi manajer 

perusahaan emiten untuk dapat mempengaruhi atau memberi dampak 

terhadap keputusan investor dari luar perusahaan. Lebih lanjut Sir, et all 

(2012) menemukan bahwa pengungkapan informasi sukarela dapat 

mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pasar sehingga 

dapat memfasilitasi transaksi perdagangan saham. Healy et all (1999) 

dalam Sir, et all (2012) kemudian  menggunakan peringkat yang diberikan 

analis terhadap kualitas  pengungkapan informasi, dan menemukan  bahwa 

perusahaan yang peringkat pengungkapan informasinya lebih tinggi akan 

mengalami peningkatan signifikan pada kinerja harga saham setelah 

kenaikan peringkat itu.   

Bukti lain dikemukakan oleh Junaidi (2005) yang menguji dampak 

tingkat pengungkapan wajib dan sukarela dari perusahaan publik di 

Indonesia terhadap return saham. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh terhadap abnormal return 

Abnormal Return Pengungkapan 

Intellectual Capital 
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saham. Junaidi (2005) juga mengemukakan bahwa rata-rata abnormal 

return saham setelah pengungkapan lebih besar dibandingkan sebelum 

pengungkapan, namun tidak ditemukan adanya perbedaan rata-rata 

abnormal return saham pada perusahaan yang melakukan pengungkapan 

secara komprehensif dan non-komprehensif.  

Beberapa penelitian mengungkapkan semakin pentingnya 

pengungkapan intellectual capital sebagai informasi yang relevan bagi 

para pemegang saham maupun bagi para stakeholder dalam pengambilan 

keputusan. Beberapa peneliti sebelumnya menemukan bahwa terdapat 

kecenderungan peningkatan dalam pengungkapan IC pada setiap 

perusahaan sampel yang digunakan seperti yang diungkapkan oleh 

Abdolmohammadi (2005), Bukh  et all. (2005), White et all. (2007), 

Istanti (2009), Sir et all (2012). Hal ini membuktikan bahwa 

pengungkapan IC semakin berperan penting sebagai informasi strategis 

perusahaan.  

Dedman (2008) menguji pengaruh pengungkapan  salah satu elemen 

IC, yaitu Research and Development (R&D), terhadap harga saham, dan 

menemukan bahwa pengungkapan R&D berpengaruh terhadap abnormal 

return saham. Sementara Abdolmohammadi (2005) serta Sihotang dan 

Winata (2008) menemukan adanya korelasi antara pengungkapan IC 

dengan nilai kapitalisasi pasar.  

Berdasarkan  uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan wajib dan sukarela yang didalamnya mengungkapkan 
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intellectual capital mempunyai pengaruh terhadap abnormal return saham 

perusahaan-perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, sehingga 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini  sebagai berikut : 

H1 : Pengungkapan Intellectual Capital Berpengaruh Terhadap Abnormal 

Return  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study. Studi peristiwa 

(event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi-reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return maka dapat 

dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi 

akan member abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak 

mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kapada pasar. 

Kandungan informasi yang ada kemudian diuji yang dimaksudkan untuk 

melihat reaksi suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi 

maka diharapkan pasar akan bereaksi oleh pengumuman yang diterima. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan-perubahan dari sekuritas 

yang bersangkutan, misalnya tercermin dari perubahan harga, volume 

perdagangan saham dan abnormal return (Jogiyanto, 2003:410). 
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2. Populasi dan Sampel  

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan 

tujuan agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai 

dengan yang diharapkan. Sugiyono (2008:80) menyatakan bahwa Populasi 

adalah wilayah generalasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan  kemudian  ditarik  kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006-

2010, sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan non 

keuangan. Perusahaan non keuangan dipilih karena perusahaan non keuangan 

memiliki lingkup yang luas dan juga industri yang mengedepankan teknologi 

untuk dapat bersaing. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 

2006-2010.  

Pengambilan sampel perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang disesuaikan 

dengan tujuan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2003;318). Kriteria 

pengambilan sampel adalah: 

1. Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2006-

2010. 

2. Listing (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2006. 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan auditan selama 5 

tahun, yakni dari tahun 2006-2010. 
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4. Perusahaan tidak melakukan corporate action seperti right issue, 

merger, akuisisi, stock split, maupun aktivitas lainnya, yang secara 

signifikan dapat mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan. 

5. Aktivitas perdagangan saham perusahaan tidak dihentikan sementara 

(suspen) dari bursa efek indonesia tahun 2006-2010. 

Dari kriteria di atas, dibuatlah tabel untuk menentukan jumlah sample 

total, seperti berikut :  

Tabel 2 

Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di BEI sampai tahun 2010 416 

2 Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI sampai 

tahun 2010 

250 

3 Perusahaan yang listing selama tahun 2006-2010 (60) 

4 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan tahun 2006-2010 

(62) 

5 Perusahaan yang melakukan corporate action 2006-

2010 

(6) 

6 Aktivitas perdagangan yang dihentikan sementara 

(suspen) dari bursa efek indonesia 

(74) 

 Jumlah Sampel Akhir Penelitian 50 

Sumber : Data Diolah 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dari laporan keuangan. Data ini diambil dari laporan keuangan 

tahunan untuk intellectual capital sedangkan data bulanan saham untuk 

pengambilan data harga saham dan volume perdagangan saham.   
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Data yang akan diambil berkaitan dengan penelitian ini adalah data 

menganai pengungkapan intellectual capital dalam laporan keuangan 

yang terdiri dari total pendapatan, beban usaha, dan nilai buku aset. 

b. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain) berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2003;400). Data diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan, dan laporan konsolidasi yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2006-2010. Selain itu, data sekunder yang 

didapat juga berasal dari  Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

tahun 2007-2011. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

kategori dan klasifikasi bahan-bahan yang tertulis dan berhubungan dengan 

masalah penelitian. Data yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain 

laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi 

dari tahun 2006-2010. Dan juga studi pustaka dengan membaca buku-buku 

yang mendukung penelitian ini. 
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5. Definisi Operasionalisasi Variabel 

a. Intellectual Capital (Variabel Independen=X)  

Variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya 

atau terpengaruhinya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel 

independen adalah modal intelektual (intellectual capital). Intellectual 

capital adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan untuk menciptakan nilai (Williams, 2001). Saat ini upaya 

memberikan penilaian terhadap modal intelektual merupakan hal yang 

penting.  

Pulic (1998) mengusulkan Koefisien Nilai Tambah Intelektual atau 

Value Added Intellectual Coeffisient (VAIC
TM

) untuk menyediakan 

informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak 

berwujud dalam perusahaan. VAIC
TM 

adalah sebuah prosedur analitis yang 

dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain yang terkait untuk secara efektif memonitor 

dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah dengan total sumber daya 

perusahaan dan masing-masing komponen sumber daya utama.  

Tahapan perhitungan VAIC adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung value added (VA) 

VA = OUTPUT - INPUT 

Dimana : 

Output   : Total penjualan dan pendapatan lain 

Input   : Beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan) 
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Value added : Selisih antara output dan input 

2) Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh 

suatu unit dari physical capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi 

yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added 

organisasi. 

VACA = VA/CE 

Dimana : 

VACA   : Value Added Capital Employed (rasio dari VA 

terhadap CE) 

VA   : Value Added 

CE   : Capital Employed (dana yang tersedia (ekuitas, 

laba bersih)) 

3) Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

VAHU menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan 

denan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini 

menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam HC terhadap value added organisasi. 

VAHU = VA/HC 

Dimana : 

VAHU  : Value Added Human Capital (rasio dari VA 

terhadap HC) 

VA   : Value added 
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HC   : Human Capital  (beban karyawan) 

Beban karyawan dalam penelitian ini menggunakan jumlah 

beban gaji dan karyawan yang tercantum dalam laporan keuangan 

perusahaan. 

4) Menghitung Structural Capital Value Added (STVA) 

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi 

bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. 

STVA = SC/VA 

Dimana :  

STVA  : Structural Capital Value Added (rasio dari SC 

terhadap VA) 

SC   : Structural Capital (VA – HC) 

VA   : Value Added 

5) Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

VAIC mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi 

yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance 

Indikator). VAIC merupakan penjumlahan dari tiga komponen 

sebelumnya, yaitu : VACA, VAHU, STVA. 

VAIC = VACA + VAHU + STVA  

b. Abnormal Return (Variabel Dependen=Y) 

Abnormal return merupakan kelebihan (selisih) dari return yang 

sesungguhnya terjadi (actual return) dengan return normal (expected 
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return). Return normal merupakan return ekspektasi (return yang 

diharapkan oleh investor). Dalam penelitian ini akan digunakan cumulative 

abnormal return (CAR) yang merupakan penjumlahan abnormal return 

selama periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas. CAR dapat 

dihitung sebagai berikut : 

                      

 

Dimana :  

CAR = Cummulative abnormal return sekuritas i pada hari ke-t, yang 

diakumulasi dari abnormal return sekuritas i selama periode peristiwa 

ARi,t = Abnormal return untuk sekuritas i selama periode peristiwa 

 Sedangkan abnormal return dapat dihitung sebagai berikut : 

 (Hartono, 2000:336) 

Dimana :  

ARi,t  = Abnormal return saham i pada waktu ke-t 

Ri,t  = Actual return untuk saham i pada waktu ke-t 

E[Ri,t]  = Expected return untuk saham i pada waktu ke-t 

Actual return atau return realisasi merupakan return yang terjadi 

pada waktu ke-t, yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap 

harga sebelumnya, atau dapat dihitung dengan rumus : 

 

Dimana : 

Ri,t  = Actual return untuk saham i pada waktu ke-t 

Pi,t  = Harga saham i pada waktu ke-t 
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Pi,t-1  = Harga saham i pada waktu t-1 

Untuk menghitung expected return digunakan model disesuaikan 

rata-rata (mean adjusted model), yaitu model yang menganggap bahwa 

return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return 

realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Return yang diharapkan 

dihitung dengan cara membagi return realisasi dengan lamanya periode 

estimasi. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Dimana :  

E(Rit)   = Return ekspektasi sekuritas i pada periode peristiwa ke-t.  

Rij  = Return realisasi sekuritas i pada periode estimasi ke-j.  

T   = Lamanya periode estimasi yaitu dari t1 – t2. 

c. Volume Perdagangan Saham (Variabel Kontrol=TVAit) 

Volume perdagangan saham mengggambarkan pertemuan antara 

permintaan dan penawaran saham sehingga perubahan permintaan saham 

oleh pelaku pasar akan mempengaruhi volume perdagangan saham. 

Perhitungan volume perdagangan saham (trading volume activity) 

dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang 

diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah 

saham beredar perusahaan pada kurun waktu yang sama. Rumus TVA 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

TVAi,t=  
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Dimana: 

TVAi,t  = Trading volume activity perusahaan i pada waktu t 

i    = Nama perusahaan 

t     = Periode waktu tertentu 

6. Metode Analisa dan Uji Hipotesis 

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara 

umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, 

dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif 

peneliti (Hartono, 2000:125). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS Versi 16. 

Analisis regresi sederhana adalah analisis mengenai satu variabel independen 

dengan beberapa variabel dependen. Dalam penelitian ini akan dianalisis 

mengenai pengaruh modal intelektual (yang diukur dengan VAIC), ketiga 

komponen utama yaitu Human Capital Efficincy, Structural Capital 

Efficiency, Capital Employee Efficiency terhadap harga saham dan volume 

perdagangan saham.  

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis tersebut masing-

masing akan dijelaskan di bawah ini.  

a. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar 

deviasi (Ghozali, 2001:16). Gambaran data tersebut menghasilkan 

informasi yang jelas sehingga data tersebut mudah dipahami. Dalam 
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penelitian ini, dengan melihat gambaran dari data-data yang ada, maka 

akan diperoleh informasi yang jelas mengenai pengaruh intellectual 

capital terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham.  

b. Uji Asumsi Klasik  

Sehubungan dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, 

maka untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis perlu 

dilakukan pengujian atas beberapa persyaratan asumsi klasik yang 

mendasari model regresi. Tahapan analisis awal untuk menguji model 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Cara untuk megetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal 

atau tidak yaitu dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data 

terdistribusi normal apabila hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 

nilai  signifikan diatas 0,05 (Ghozali, 2001:76).  

2) Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Cara untuk 

mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan 

melihat nilai  Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 
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dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian 

sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih  

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai  

Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance<0,10 atau sama 

dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2001:77).  

3) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel 

dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai 

periode sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya. Untuk 

mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-

Watson  (D-W). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

dapat dilihat dari ketentuan berikut: 

Tabel 3 

Uji Durbin-Watson 

DW Kesimpulan 

<dl Ada Autokorelasi (Positif) 

dl s/d du Tanpa Kesimpulan 

du s/d 4-du Tidak Ada Autokorelasi 

4-dl s/d 4-dl Tanpa Kesimpulan 

>4-dl Ada Autokorelasi (Negatif) 
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4) Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi 

Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 

2001:70). Pengujian terhadap heteroskedastisitas dengan 

menggunakan Uji Glejser untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi. Jika tingkat signifikansi 

berada di atas 5%, berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan 

apabila dibawah 5% berarti terjadi gejala heteroskedastisitas.  

c. Uji Hipotesis 

1) Persamaan Regresi  

Menggunakan persamaan regresi linear berganda untuk 

mempelajari hubungan antara intellectual capital sebagai variabel 

bebas (variabel independen) dan abnormal return (variabel dependen). 

Model regresi yang digunakan adalah: 

 

Dimana : 

AR = Abnormal Return 

VAIC = Value Added Intellectual Coefficient 

TVA = Trading Volume Activity (Volume Perdagangan Saham) 

α  = Nilai Konstanta 

β1,β2 = Nilai Koefisien 
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ε  = Tingkat Kesalahan  

2) Uji Parsial (Uji Statistik t)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel depanden. Apabila nilai statistik t-hasil 

perhitungan lebih besar dari t-tabel membuktikan bahwa variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel independen 

(Ghozali, 2001:82). Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t 

adalah sebagai berikut : 

a) Jika t (hitung) < t (tabel), dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika t (hitung) > t (tabel), dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Selain itu uji statistik  t dapat dilakukan dengan menggunakan 

SPSS dengan melihat signifikansi nilai t pada masing-masing variabel 

dari output yang dihasilkan. Jika nilai t lebih kecil dari (0,05) dapat 

dikatakan ada pengaruh yang kuat antara kedua variabel. 

3) Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel  independen 

(Ghozali, 2001:80). Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat 
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menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan 

semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Ada dua jenis koefisien determinasi 

yaitu koefisien determinasi biasa dan koefisien determinasi 

disesuaikan atau Adjusted R Square (Purbayu dan Ashari, 2005). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.  
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