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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
 

Fajarini dan Firmansyah (2012) meneliti tentang pengaruh Intellectual 

Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 

2005-2007. Dari teknik analisis menggunakan PLS, didapatkan hasil bahwa   

terdapat pengaruh yang signifikan antara Intellectual Capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan tahun 2005, 2006 dan 2007. Selain itu terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan masa depan 

perusahaan LQ-45. 

Zuliarni (2012) mengkaji tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap harga 

saham pada perusahaan mining dan mining service di BEI 2008-2010. Dari uji-t 

yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan EPS, DER, NPM, CR, PER berpengaruh secara parsial terhadap harga 

saham, yang berarti kinerja keuangan perusahaan berpengaruh parsial terhadap 

reaksi investor.  

Rimadani (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh Intellectual 

Capital terhadap harga saham dan EPS pada perusahaan real estate dan properti di 

BEI tahun 2009-2011 dengan menggunakan teknik analisis berganda. Hasilnya 

adalah ketiga komponen Intellectual Capital berpengaruh terhadap EPS, 

sedangkan komponen Intellectual Capital yang berpengaruh terhadap harga 

saham hanya VAHU dan STVA.  
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Muna dan Prastiwi (2014) mengkaji tentang pengaruh Intellectual Capital 

terhadap return saham dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada 

perusahaan real estate dan properti di BEI. Dari teknik analisis PLS yang 

dilakukan,  memberikan bukti empiris bahwa indikator HCE dan CEE dalam 

Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian juga 

menyatakan bahwa HCE dan CEE berpengaruh positif terhadap return saham 

melalui ROE dan EPS. Return saham dihitung sebagai selisih harga saham closing 

price dengan closing price tahun sebelumnya dan dibagi dengan harga closing 

price tahun sebelumnya.  

Wijayanti (2012) melakukan penelitian mengenai Intellectual Capital 

teradap harga saham melalui kinerja keuangan ROE dan EPS pada perusahaan 

perbankan di BEI tahun 2009-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intellectual Capital secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap harga saham melalui kinerja keuangan EPS 

namun tidak ditemukan pengaruh Intellectual Capital terhadap harga saham 

melalui ROE. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Signalling Theory 

Menurut Spence (1973), teori sinyal mengasumsikan bahwa perusahaan akan 

mengirimkan sinyal ke pasar melalui pengungkapan informasi keuangan. Teori 

pensinyalan berkaitan dengan bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari 

asimetri informasi dalam seting sosial. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri 

informasi dapat dikurangi jika pihak yang memiliki informasi dapat mengirim 
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sinyal kepada pihak terkait. Sebuah sinyal dapat menjadi suatu tindakan yang 

dapat diamati, atau struktur yang diamati, yang digunakan untuk menunjukkan 

karakteristik tersembunyi (atau kualitas) dari signaler tersebut. Pengiriman sinyal 

biasanya didasarkan pada asumsi bahwa itu harus menguntungkan bagi signaler 

(misalnya menunjukkan kualitas yang lebih tinggi dari produk dibandingkan 

dengan pesaingnya)  

Signaling theory mengindikasikan bahwa perusahaan akan berusaha untuk 

menunjukkan sinyal berupa informasi positif kepada investor potensial melalui 

pengungkapan dalam laporan keuangan (Miller dan Whiting, 2005) dalam 

Widardo (2011). Signalling theory menyatakan bahwa terdapat kandungan 

informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi 

investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu 

pengungkapan dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi 

pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau abnormal return. Apabila 

pengungkapan tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga 

saham, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal positif. Namun jika 

pengungkapan tersebut memberikan dampak negatif, maka pengungkapan 

tersebut merupakan sinyal negatif (Octama, 2011) dalam Wijayanti (2012).   

Pengungkapan informasi kinerja Intellectual Capital akan menjadi media 

yang sangat efektif bagi perusahaan untuk menyampaikan sinyal kualitas superior 

yang mereka miliki terkait kepemilikan IC yang signifikan untuk penciptaan 

kesejahteraan di masa yang akan datang. Bagi organisasi yang memiliki basis IC 

yang kuat, pengungkapan IC tersebut akan membedakan mereka dari perusahaan-
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perusahaan dengan kualitas yang lebih rendah (Guthrie dan Petty, 2000) dalam 

Ulum (2016:34).  

2. Intellectual Capital 

Intellectual Capital merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang 

dimiliki perusahaan yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan dan nilai 

lebih bagi perusahaan (Widyaningrum, 2004). Keuntungan tersebut berarti 

pengetahuan ini mampu menyumbangkan sesuatu atau memberikan kontribusi 

yang bermanfaat guna memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Kartika dan 

Hartane, 2013). Informasi dan kekayaan intelektual yang dimiliki, mampu untuk 

menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, 

sehingga dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan berbagai macam hal 

(Nugroho, 2012) 

Beberapa peneliti/penulis mendefinisikan Intellectual Capital berbeda-beda. 

Bukh, Mouritsen et al. (2001) mendefinisikan Intellectual Capital sebagai sumber 

daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang 

digunakan perusahaan dalam proses penciptaan nilai perusahaan. Intellectual 

Capital merupakan jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama 

organisasi (human capital, structural capital, costumer capital) yang berkaitan 

dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi 

perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi (Suwarjuwono dan Kadir 

2003). Dimana pengetahuan tersebut akan menjadi modal intelektual bila 

diciptakan, dipelihara dan ditransformasi serta diatur dengan baik (Widyaningrum 

2004) 
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3. Komponen Intellectual Capital 

Bontis et al. (2000) menyatakan bahwa secara umum peneliti 

mengidentifikasi tiga kostruk utama dari Intellectual Capital yaitu Human Capital 

(HC), Structural Capital (SC) dan Customer Capital (CC).  

a. Human Capital (HC) 

Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk 

menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang 

yang ada dalam perusahaan tersebut (Suwarjuwono dan Kadir, 2003). Terutama 

pengetahuan dan kemampuan yang ada dalam diri karyawan suatu perusahaan. 

Human capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat 

berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan 

(Ulum dan Novianty, 2012). Menurut Bontis et al. (2000), secara sederhana HC 

merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi yang 

direpresentasikan oleh karyawannya. HC merupakan kombinasi dari genetic 

inheritance; education; experience, and attitude tentang kehidupan dan bisnis. 

b. Structural Capital (SC) 

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha 

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal dan serta kinerja 

bisnis secara keseluruhan (Suwarjuwono dan Kadir, 2003). Dengan kata lain, 

structural capital merupakan penghubung human capital menjadi Intellectual 

Capital (Widyaningrum, 2004). Structural Capital  meliputi seluruh non-human 

storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah 
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database, organisational charts, process manuals, strategies, routines dan segala 

hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya (Bontis 

et al, 2000). Tidak seperti human capital, structural capital dapat 

diperdagangkan.  

c. Customer Capital (CC) 

Customer capital merupakan hubungan yang harmonis atau 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 

(Nugroho, 2012). Customer capital juga meliputi kemampuan untuk 

mengidentifikasi pasar yang ingin dibidik dan memposisikan perusahaan dalam 

pasar. Hal ini dapat tercipta melalui pengetahuan karyawan yang diproses dengan 

modal struktural yang akhirnya menghasilkan hubungan yang baik dengan pihak 

luar (Widyaningrum, 2004).  

4. Value Added Intellectual Coeffisient (VAIC™) 

Value Added Intellectual Coeffisient (VAIC™) merupakan instrumen untuk 

mengukur kinerja Intellectual Capital perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah 

dan sangat mungkin dilakukan karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan 

keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba rugi (Ulum, 2016:120) 

Model VAIC™ dikembangkan oleh Pulic (1998) dan didesain untuk 

menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 

(tangible assets) dan aset tak berwujud (intangible assets) yang dimiliki oleh 
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perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan value added (VA). Value added adalah indikator paling objektif 

untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam penciptaan nilai, yang dihitung sebagai selisish antara output dan input 

(Pulic, 1998) 

5. Kinerja Keuangan 

Menurut Irhan (2011) dalam Aditya dan Suwitho (2014) kinerja keuangan 

adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan 

telah melaksanakan aturan-aturan keuangan secara baik dan benar. Kinerja 

perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Menurut Sudibya dan Restuti 

(2014) penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat 

dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun 

eksternal. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur melalui rasio keuangan 

Earning Per Share (EPS). Hal itu dikarenakan EPS merupakan rasio keuangan 

yang menjadi fokus investor dalam membeli saham. Selain itu rasio profitabilitas 

adalah rasio yang penting guna mengetahui seberapa profit perusahaan dari 

efisiensi pengelolaan perusahaan atas penjualan yang dilakukan pada perusahaan 

jasa non keuangan. 
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a. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba 

bersih dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Dengan 

kata lain EPS adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang 

mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Gere dan Yuniati, 

2015). Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan. 

Semakin tinggi EPS perusahaan, maka semakin tinggi pula minat investor untuk 

berinvestasi. Karena semakin tinggi EPS perusahaan, maka semakin tingi 

kemungkinan perusahaan membagikan deviden.  

6. Harga Saham 

Harga saham adalah harga dari suatu saham yang ditentukan pada saat pasar 

saham sedang berlangsung dengan berdasarkan kepada permintaan dan penawaran 

pada saham yang dimaksud (Jogiyanto, 2003) dalam Wijayanti (2012). Harga 

saham dapat mengalami perubahan berupa naik maupun menurun. Perubahan 

tersebut tergantung pada tinggi rendahnya permintaan dan penawaran terhadap 

saham pada perusahaan. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, 

maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya jika terjadi kelebihan penawaran, 

maka harga saham cenderung turun. Permintaan investor terhadap saham pada 

perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kondisi dan informasi baru yang 

diperoleh investor tentang prospek perusahaan, hal itulah yang menyebabkan 

harga saham akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Brigham dan 

Houston, 2014:9) 
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Menurut Resource Based Theory (RBT), perusahaan memiliki sumber daya 

yang apabila dikuasai, diolah dan dimanfaatkan mampu memberikan keunggulan 

besaing dan memberikan dampak baik pada kinerja perusahaan jangka panjang. 

Sumber daya yang dimiliki perusahaan berupa tangible assets dan intangible 

assets. Salah satu sumber daya intangible assets yang adalah Intellectual Capital, 

yang diyakini dan telah diletiti banyak ahli bahwa Intellectual Capital perusahaan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan sumber daya yang 

dimiliki berupa kemampuan dan pengetahuan yang dimanfaatkan secara maksimal 

mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga menghasilkan 

keuntungan atau profit yang lebih besar. Selain itu pengelolaan yang baik dan 

maksimal atas potensi inilah, maka  perusahaan mampu menggunakan sumber 

daya secara efisien dalam menghasilkan revenue. 

 Dalam penelitian Gozali dan Hatane (2014), yang diuji dengan PLS, 

menyatakan bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang diprosikan dengan ROA dan ROE. Penelitian Fajarini 

dan Firmansyah (2012), yang menguji pengaruh Intellectual Capital terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan LQ-45 di BEI, menyatakan bahwa Intellectual 

Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan masa sekarang dan masa 

mendatang pada perusahaan. Maka dari itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang 

diukur dengan EPS 
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2. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham 

Signalling theory menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada 

pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak 

potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Salah satu informasi 

yang dapat menjadi sinyal bagi investor adalah informasi tentang kinerja 

keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik, akan 

menjadi sinyal positif bagi investor dan perusahaan dengan kinerja keuangan yang 

buruk akan menjadi sinyal negatif bagi perusahaan. Sinyal positif yang diterima 

investor akan memberikan reaksi berupa pergerakan harga saham perusahaan. 

Penelitian Gere and Yuniati (2015) tentang pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham yang diukur dengan menggunakan Earning Per Share 

(EPS), Return On Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER), Price Earning 

Ratio (PER), membuktikan bahwa kinerja keuangan dengan variabel EPS dan 

DER memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan untuk 

variabel DER dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian lain dilakukan oleh Zuliarni (2012), tentang pengaruh kinerja keuangan 

yang diukur dengan Return On Assets (ROA), Price Earning Ratio (PER) dan 

Dept To Equity (DPR) terhadap harga saham. Dari model regresi berganda yang 

digunakan, hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya dua 

variabel yaitu ROA dan PER yang berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham, sedangkan DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Maka 

dari itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
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H2 : Kinerja keuangan yang diukur dengan EPS berpengaruh terhadap 

harga saham  

3. Pengaruh Intellectual Capital (VAIC™) terhadap Harga Saham 

Yunanta (2009) dalam Rimadani (2013) menyatakan bahwa penilaian 

saham secara akurat dapat meminimalkan resiko sekaligus membantu investor 

mendapat keuntungan wajar, mengingat investasi saham di pasar modal 

merupakan jenis investasi yang beresiko tinggi namun menjanjikan keuntungan 

relatif besar. Namun investor tidak menyadari akan adanya hal lain yang dapat 

menjadi pengaruh dari harga saham perusahaan, yaitu Intellectual Capital. 

Menurut penelitian Rimadani (2013) tentang pengaruh Intellectual Capital 

terhadap EPS dan harga saham, menyatakan bahwa indikator Intellectual Capital 

berupa VAHU dan STVA berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian yang 

sama dilakukan oleh Lukman (2011) dalam Wijayanti (2012) tentang pengaruh 

Intellectual Capital terhadap harga saham perusahaan manufaktur di BEI. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa Intellectual Capital berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan. Dari teori dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Intellectual Capital berpengaruh terhadap harga saham. 

4. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Harga Saham melalui Kinerja 

Keuangan 

Sesuai dengan signalling theory,  informasi-informasi di dalam perusahaan 

akan menjadi sinyal bagi investor, sinyal tersebut akan menghasilkan respon bagi 

investor akan tercermin dalam harga saham. Informasi tersebut berupa laporan  
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keuangan perusahaan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja 

keuangan perusahaan yang baik berasal dari kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan memanfaatkan Intellectual Capital-nya. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya, penelitian Wijayanti (2012)  

membuktikan bahwa Intellectual Capital berpengaruh terhadap harga saham 

melalui EPS, sedangkan Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap harga 

saham melalui ROE. Penelitian Kristanto (2012) dalam Wijayanti (2012), 

menyebutkan bahwa Intellectual Capital yang dibagi menjadi tiga komponen, 

memiliki pengaruh masing-masing terhadap harga saham melalui ROA. STVA 

mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui ROA, VACA mempunyai pengaruh positif secara tidak 

langsung terhadap harga saham melalui ROA, sedangkan VAHU tidak 

mempunyai pengaruh terhada harga saham secara langsung maupun tidak 

langsung. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Intellectual Capital berpengaruh terhadap harga saham melalui EPS 

D. Kerangka Pemikiran 

Indikator dalam penelitian ini adalah Intellectual Capital (VAIC™), Harga 

Saham, dan Earning Per Share (EPS). Kerangka pemikiran berikut ini digunakan 

untuk meneliti pengaruh Intellectual Capital terdahap harga saham dengan kinerja 

keuangan (EPS) sebagai variabel intervening. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Earning 

Per Share 

Intellectual 

Capital 
Harga 

Saham 

VACA 

VAHU 

STVA 




