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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah sebuah penggambaran mengenai karakteristik dari 

setiap variabel penelitian yang akan diuji, yang nantinya dapat menunjukkan 

gambaran mengenai keadaan perusahaan yang hendak diteliti. Tabel hasil statistik 

deskriptif pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai variabel-variabel pada 

penelitian yang meliputi variabel independen yaitu value added intellectual capital 

(VAICÔ) dengan indikator pembentuknya yaitu value added capital employed 

(VACA), value added human capital  (VAHU), serta structural capital value added 

(STVA). Lalu untuk variabel dependennya yakni profitabilitas yang akan 

diproksikan oleh return on equity (ROE) dan kinerja pasar yang akan diproksikan 

oleh price earning ratio (PER). Pada pengujian intellectual capital terhadap 

profitabilitas didapatkan total sampel yang berjumlah 445 perusahaan dari sektor 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 

2014 hingga 2018. Lalu untuk pengujian intellectual capital terhadap kinerja pasar 

didapatkan total sampel yang berjumlah 380 perusahaan dari sektor manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2014 hingga 

2018. Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel-variabel yang ada pada 

penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif IC Terhadap Profitabilitas 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
VACA 445 -.10 34.99 .3826 1.86338 
VAHU 445 -5.33 5.81 1.5830 1.09267 
STVA 445 -28.02 28,072.17 63.4082 1330.73533 
ROE 445 -.43 .38 .0620 .09995 
Valid N (listwise) 445     

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

 
Berdasarkan pada tabel 4.1 tersebut dapat kita lihat bahwa variabel value 

added capital employed (VACA) pada penelitian ini memiliki nilai minimum 

sebesar -0,10 yaitu milik perusahaan Sreeya Sewu Indonesia Tbk. (SIPD) pada 

tahun 2015 serta nilai maksimum sebesar 34,99 yaitu milik perusahaan Primarindo 

Asia Infrastructure Tbk. (BIMA) pada tahun 2016. Nilai rata-rata variabel VACA 

pada pengujian deskriptif ini adalah sebesar 0,3826 serta standar deviasinya sebesar 

1,86338. Nilai rata-rata pada indikator VACA sebesar 0,3826 tersebut dapat 

diartikan bahwa tiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk aspek capital employed 

mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 0,3826. 

Variabel value added human capital (VAHU) pada penelitian ini memiliki 

nilai minimum sebesar -5,33 yaitu milik perusahaan PT Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk. (KBRI) pada tahun 2017 serta nilai maksimum sebesar 5,81 yaitu 

milik perusahaan Arwana Citramulia Tbk. PT (ARNA) pada tahun 2014. Nilai rata-

rata variabel VAHU pada pengujian deskriptif ini adalah sebesar 1,5830 serta 

standar deviasinya sebesar 1,09267. Nilai rata-rata sebesar 1,5830 pada variabel 

VAHU tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah gaji yang dibayarkan dapat 

menghasilkan nilai tambah sebesar 1,5830 kali lipat. 
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Variabel structural capital value added (STVA) pada penelitian ini memiliki 

nilai minimum sebesar -28,02 yaitu milik perusahaan PT Anugerah Kagum Karya 

Utama Tbk. (AKKU) pada tahun 2018, lalu untuk nilai maksimum pada STVA 

didapatkan sebesar 28.072,17 yaitu milik perusahaan PT Keramika Indonesia 

Assosiasi Tbk. (KIAS) pada tahun 2016. Nilai rata-rata variabel STVA pada 

pengujian deskriptif ini adalah sebesar 63,4082 serta standar deviasinya sebesar 

1330,73533. Nilai rata-rata sebesar 63,4082 pada variabel STVA tersebut 

mengindikasikan bahwa tiap satu rupiah value added yang ada pada perusahaan 

dihasilkan dari Rp 63,4082 structural capital. 

Variabel profitabilitas yang diproksikan oleh return on equity (ROE) 

menunjukkan nilai minimum sebesar -0,43 yang dimiliki oleh perusahaan PT 

Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI) pada tahun 2017 serta nilai 

maksimum sebesar 0,38 yang dimiliki oleh perusahaan PT Delta Djakarta Tbk. 

(DLTA) pada tahun 2014. Lalu diikuti nilai rata-rata sebesar 0,0620 serta nilai 

standar deviasi sebesar 0,09995. Nilai rata-rata sebesar 0,0620 tersebut maka dapat 

diartikan bahwa setiap 1 rupiah ekuitas perusahaan dapat menciptakan laba sebesar 

Rp 0,0620. 
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Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif IC Terhadap Kinerja Pasar 

 N 
Minimu

m Maximum Mean Std. Deviation 
VACA 380 -1.43 34.99 .4355 1.99914 
VAHU 380 -5.33 11.02 1.6570 1.45436 
STVA 380 -3.60 28,072.17 74.4927 1440.04098 
PER 380 -16.32 40.07 9.3960 9.11539 
Valid N (listwise) 380     

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

 
Berdasarkan pada tabel 4.2 tersebut dapat kita lihat bahwa variabel value 

added capital employed (VACA) pada penelitian ini memiliki nilai minimum 

sebesar -1,43 yaitu milik perusahaan Intikeramik Alamasri Industri Tbk PT (IKAI) 

pada tahun 2016 serta nilai maksimum sebesar 34,99 yaitu milik perusahaan 

Primarindo Asia Infrastructure (BIMA) pada tahun 2016. Nilai rata-rata variabel 

VACA pada pengujian deskriptif ini adalah sebesar 0,4355 serta standar deviasinya 

sebesar 1,99914. Nilai rata-rata pada indikator VACA sebesar 0,4355 tersebut dapat 

diartikan bahwa tiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk aspek capital employed 

mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 0,4355. 

Variabel value added human capital (VAHU) pada penelitian ini memiliki 

nilai minimum sebesar -5,33 yaitu milik perusahaan Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk PT (KBRI) pada tahun 2017 serta nilai maksimum sebesar 11,02 

yaitu milik perusahaan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2014. Nilai 

rata-rata variabel VAHU pada pengujian deskriptif ini adalah sebesar 1,6570 serta 

standar deviasinya sebesar 1,445436. Nilai rata-rata sebesar 1, 6570 pada variabel 

VAHU tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah pembayaran gaji dapat 

menghasilkan nilai tambah sebesar 1, 6570 kali lipat. 
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Variabel structural capital value added (STVA) pada penelitian ini memiliki 

nilai minimum sebesar -3,60 yaitu milik perusahaan Asia Pacific Investama Tbk 

(MYTX) pada tahun 2014 lalu untuk nilai maksimum pada STVA didapatkan 

sebesar 28,072.17 yaitu milik perusahaan Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 

(KIAS) pada tahun 2016. Nilai rata-rata variabel STVA pada pengujian deskriptif 

ini adalah sebesar 74.4927 serta standar deviasinya sebesar 1440.04098. Nilai rata-

rata sebesar 74.4927 pada variabel STVA tersebut mengindikasikan bahwa tiap satu 

rupiah value added yang ada pada perusahaan dihasilkan dari Rp 74.4927 structural 

capital. 

Variabel kinerja pasar yang diproksikan oleh price earning ratio (PER) 

menunjukkan nilai minimum sebesar -16.32 yaitu milik perusahaan Mustika Ratu 

Tbk (MRAT) pada tahun 2016 serta nilai maksimum sebesar 40,07 milik 

perusahaan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2014. Lalu diikuti oleh 

nilai rata-rata sebesar 6,1584 serta nilai standar deviasi sebesar 5,17390. Nilai rata-

rata sebesar 6,1584 yang dimiliki oleh PER tersebut menunjukkan bahwa pasar 

bersedia untuk membayar sebesar 6,1584 atas pendapatan atau laba perusahaan. 

 

4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Pelaksanaan Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini memiliki fungsi untuk 

mengetahui apakah hasil regresi yang sudah dilakukan telah terbebas dari gejala-

gejala yang dapat mengganggu ketepatan hasil analisis penelitian. Adapun uji 

asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 
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4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki fungsi untuk menguji apakah semua variabel yang 

ada dalam model regresi sudah terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini uji 

normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov. Pada penelitian ini 

dilakukan uji normalitas sebanyak dua kali, yang pertama untuk uji intellectual 

capital terhadap profitabilitas lalu yang kedua untuk uji intellectual capital 

terhadap kinerja pasar. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

4.2.1.1 Uji Normalitas Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas IC Terhadap Profitabilitas Awal 

 Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual .255 544 .000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

 Tabel 4.3 memperlihatkan hasil pengujian normalitas awal pada data yang 

ada. Berdasarkan pada tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

kolmogorov-smirnov sebesar 0,000 atau p < 0,05 yang berarti data tidak 

berdistribusi normal. Agar data dapat memenuhi asumsi normalitas maka dilakukan 

dengan cara menghapus data-data ekstrim (outliers), dimana pada pengujian ini 

memberikan hasil terdapat 99 data outliers yang harus dihapuskan. Selanjutnya 

dilakukan uji normalitas ulang dengan sampel sebanyak 445 dengan hasil akhir 

seperti berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas IC Terhadap Profitabilitas Akhir 

 Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual .042 445 .061 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas pada 

data intellectual capital terhadap profitabilitas dengan jumlah data akhir sebanyak 

445 menunjukkan hasil signifikansi uji kolmogorov-smirnov sebesar 0,061 > 0,05 

yang artinya data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. 

4.2.1.2 Uji Normalitas Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pasar 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas IC Terhadap Kinerja Pasar Awal 

 Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual .428 544 .000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

 Tabel 4.5 memperlihatkan hasil pengujian normalitas awal pada data yang 

ada. Berdasarkan pada tabel 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

kolmogorov-smirnov sebesar 0,000 atau p < 0,05 yang berarti data tidak 

berdistribusi normal. Agar data dapat memenuhi asumsi normalitas maka dilakukan 

dengan cara menghapus data-data ekstrim (outliers), dimana pada pengujian ini 

memberikan hasil terdapat 164 data outliers yang harus dihapuskan. Selanjutnya 

dilakukan uji normalitas ulang dengan sampel sebanyak 380 dengan hasil akhir 

seperti berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas IC Terhadap Kinerja Pasar Akhir 

 Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual .045 380 .063 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas pada 

data intellectual capital terhadap kinerja pasar dengan jumlah data akhir sebanyak 

380 menunjukkan hasil signifikansi uji kolmogorov-smirnov sebesar 0,063 > 0,05 

yang artinya data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. 

 

4.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar satu variabel dengan variabel lainnya dalam suatu regresi yang dapat dilihat 

dari hasil uji Durbin-Watson (DW). Pada penelitian ini dilakukan uji autokorelasi 

sebanyak dua kali pertama untuk uji intellectual capital terhadap profitabilitas lalu 

yang kedua untuk uji intellectual capital terhadap kinerja pasar. Adapun hasil uji 

autokorelasi adalah sebagai berikut: 

4.2.2.1 Uji Autokorelasi Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi IC Terhadap Profitabilitas 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .821a .674 .672 .05724 1.898 
a. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU 
b. Dependent Variable: ROE 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 
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Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa hasil pengujian Durbin-Watson 

menghasilkan nilai sebesar 1,898 yang dimana nilai tersebut berada diantara dU = 

1,85867 dan 4-dU (4 - 1, 85867= 2,14133), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi pada model penelitian ini. 

4.2.2.2 Uji Autokorelasi Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pasar 

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi IC Terhadap Kinerja Pasar 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .529 .280 .274 7.76698 1.976 
a. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU 
b. Dependent Variable: PER 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil pengujian Durbin-Watson 

menghasilkan nilai sebesar 1,976 yang dimana nilai tersebut berada diantara dU = 

1,84758 dan 4-dU (4 - 1,84758= 2,15242), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi pada model penelitian ini. 

 

4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antar variabel independen atau tidak. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (variance inflation factor) dan 

tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka dipastikan tidak terjadi 

multikolinearitas. Pada penelitian ini dilakukan uji multikolinearitas sebanyak dua 

kali, yang pertama untuk uji intellectual capital terhadap profitabilitas lalu yang 
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kedua untuk uji intellectual capital terhadap kinerja pasar. Adapun hasil uji 

multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas IC Terhadap Profitabilitas 

Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 VAC
A 

1.000 1.000 

VAH
U 

.995 1.005 

STVA .995 1.005 
a. Dependent Variable: ROE 

 Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel independen 

memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat korelasi antar variabel independen atau dapat dikatakan bahwa model 

penelitian ini sudah terbebas dari multikolinearitas. 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pasar 

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas IC Terhadap Kinerja Pasar 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 VAC

A 
.999 1.001 

VAH
U 

.996 1.004 

STVA .996 1.004 
a. Dependent Variable: PER 

 Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel independen 

memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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tidak terdapat korelasi antar variabel independen atau dapat dikatakan bahwa model 

penelitian ini sudah terbebas dari multikolinearitas. 

 

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, jika terjadi kesamaan maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pada penelitian ini pengujian dilakukan 

dengan menggunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) 

diregresikan dengan variabel independen. Data dikatakan bebas heteroskedastisitas 

jika nilai signifikansi dari masing–masing variabel independen > 0.05. Pada 

penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas sebanyak dua kali pertama untuk uji 

intellectual capital terhadap profitabilitas lalu yang kedua untuk uji intellectual 

capital terhadap kinerja pasar. Adapun hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai 

berikut: 

4.2.4.1 Uji Heteroskedastisitas Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas 

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas IC Terhadap Profitabilitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .044 .003  15.190 .000 

VACA .000 .001 -.020 -.416 .678 
VAHU .001 .002 .022 .460 .645 
STVA -1.579E-6 .000 -.061 -1.275 .203 

a. Dependent Variable: abs_res 
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 
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Berdasarkan hasil tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa hasil signifikansi 

untuk semua variabel independen > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian sudah terbebas dari heteroskedastisitas. 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pasar 

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas IC Terhadap Kinerja Pasar 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.570 .351  18.734 .000 

VACA -.151 .115 -.068 -1.319 .188 
VAHU -.108 .158 -.035 -.682 .496 
STVA .000 .000 -.075 -1.463 .144 

a. Dependent Variable: abs_res 
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa hasil signifikansi 

untuk semua variabel independen > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian sudah terbebas dari heteroskedastisitas. 

 

4.3 Uji Goodness of Fit Model 

Menurut Murniati et al., (2013) goodness of fit model bertujuan untuk melihat 

apakah model penelitian sudah fit. Apabila model semakin mampu untuk 

menggambarkan kenyataan, maka model tersebut dapat dikatakan sudah fit. 

Terdapat 3 cara secara statistik untuk menunjukkan bahwa garis regresi yang 

didapatkan adalah garis regresi terbaik, yakni menggunakan uji regresi F, uji 

koefisien regresi dengan uji-t dan uji R garis regresi. Pada penelitian ini dilakukan 

uji goodness of fit model sebanyak dua kali pertama untuk uji intellectual capital 
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terhadap profitabilitas lalu yang kedua untuk uji intellectual capital terhadap 

kinerja pasar. Adapun hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Uji Goodness of Fit Model Pada Intellectual Capital Terhadap 

Profitabilitas 

Tabel 4.13 Hasil Uji Goodness of Fit Model IC Terhadap Profitabilitas 

Model Sum of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 2.991 3 .997 304.365 .000b 
Residual 1.445 441 .003   
Total 4.436 444    

a. Dependent Variable: ROE 
b. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada tabel 4.13 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 

(sig < 0,05) yang artinya bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk 

menganalisis pengaruh value added capital employed (VACA), value added human 

capital (VAHU), dan structural capital value added (STVA) terhadap 

profitabilitas. 

4.3.2 Uji Goodness of Fit Model Pada Intellectual Capital Terhadap Kinerja 

Pasar 

Tabel 4.14 Hasil Uji Goodness of Fit Model IC Terhadap Kinerja Pasar 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8808.643 3 2936.214 48.672 .000b 

Residual 22682.596 376 60.326   
Total 31491.238 379    

a. Dependent Variable: PER 
b. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU 
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 
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Pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 (sig < 

0,05) yang artinya bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis 

pengaruh value added capital employed (VACA), value added human capital 

(VAHU), dan structural capital value added (STVA) terhadap kinerja pasar. 

 

4.4 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh model 

penelitian dapat menjelaskan variabel independen. Pada penelitian ini dilakukan uji 

Koefisien Determinasi sebanyak dua kali pertama untuk uji intellectual capital 

terhadap profitabilitas lalu yang kedua untuk uji intellectual capital terhadap 

kinerja pasar. Berikut adalah hasil pengujiannya: 

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas 

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi IC Terhadap Profitabilitas 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .821a .674 .672 .05724 1.898 
a. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU 
b. Dependent Variable: ROE 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Dapat dilihat pada tabel 4.15 diatas bahwa nilai Adjusted R Square-nya adalah 

sebesar 0,672 yang berarti value added capital employed (VACA), value added 

human capital (VAHU), dan structural capital value added (STVA) dapat 

menjelaskan profitabilitas sebesar 67,2%. Untuk sisanya sebesar 32,8% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. 
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4.4.2 Uji Koefisien Determinasi Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pasar 

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi IC Terhadap Kinerja Pasar 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .529a .280 .274 7.76698 1.976 
a. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU 
b. Dependent Variable: PER 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada tabel 4.16 diatas terlihat bahwa nilai Adjusted R Square-nya adalah 

sebesar 0,650, dimana hal tersebut memiliki arti bahwa value added capital 

employed (VACA), value added human capital (VAHU), dan structural capital 

value added (STVA) dapat menjelaskan kinerja pasar sebesar 27,4%. Untuk sisanya 

sebesar 72,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. 

 

4.5 Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan setelah seluruh syarat asumsi klasik 

terpenuhi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengambilan kesimpulan mengenai penerimaan dan penolakan masing-

masing hipotesis diambil berdasarkan arah hipotesis dan nilai signifikansi masing-

masing hipotesis yang dapat dilihat pada tabel coefficient, dimana untuk diterima 

dibutuhkan nilai signifikansi dibawah 0,05. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 

dilakukan sebanyak dua kali yakni pertama untuk pengujian hipotesis 1 hingga 3 

yang membahas mengenai pengaruh intellectual capital terhadap profitabilitas lalu 
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yang kedua untuk pengujian hipotesis 4 hingga 6 yang membahas tentang pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja pasar. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

4.5.1 Uji Hipotesis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas 

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis IC Terhadap Profitabilitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Hasil B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.052 .005  -10.788 .000  

VACA -.006 .001 -.116 -4.256 .000 Ditolak 
VAHU .074 .002 .806 29.602 .000 Diterima 
STVA -4.057E-6 .000 -.054 -1.983 .048 Ditolak 

a. Dependent Variable: ROE  
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Keterangan: 
VACA : Value added capital employed 
VAHU : Value added human capital 
STVA : Structural capital value added 
ROE : Return on equity 
 

4.5.2 Uji Hipotesis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pasar 

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis IC Terhadap Kinerja Pasar 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Hasil B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.989 .611  6.532 .000  

VACA -.025 .200 -.005 -.124 .901 Ditolak 
VAHU 3.283 .275 .524 11.943 .000 Diterima 
STVA .000 .000 -.049 -1.120 .263 Ditolak 

a. Dependent Variable: PER  
Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Keterangan: 
VACA : Value added capital employed 
VAHU : Value added human capital 
STVA : Structural capital value added 
PER : Price earning ratio 
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4.6 Pembahasan Hipotesis 

4.6.1 Pengaruh Valued Added Capital Employed (VACA) Terhadap 

Profitabilitas 

Berdasarkan tabel 4.17 pada variabel VACA, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -0,006 dan 

nilai t sebesar -4,256. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa value added 

capital employed (VACA) berpengaruh signifikan negatif terhadap return on 

equity, atau dengan kata lain jika semakin besar nilai value added capital employed-

nya maka akan semakin kecil nilai return on equity-nya, dan begitu juga sebaliknya 

jika semakin kecil nilai value added capital employed maka akan semakin besar 

nilai return on equity-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama pada 

penelitian ini ditolak. 

Berdasar pada uji statistik yang menunjukkan hasil akhir bahwa value added 

capital employed berpengaruh signifikan namun dengan arah yang negatif terhadap 

profitabilitas (return on equity) tersebut, maka hasil dari penelitian ini memiliki arti 

bahwa capital employed yang ada pada penelitian ini belum dimanfaatkan secara 

baik serta maksimal, atau dengan kata lain aspek capital employed yang ada belum 

mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Value added capital 

employed (VACA) merupakan sebuah penggambaran kemampuan suatu 

perusahaan di dalam mengelola serta mengolah sumber daya yang dimilikinya yang 

berbentuk capital assets, maka dari itu jika suatu perusahaan belum mampu untuk 

mengolah serta mengelola sumber daya yang dimilikinya yang berupa capital 

assets tersebut dengan baik maka sama halnya dengan modal fisik yang dimiliki 
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perusahaan belum mampu untuk menghasilkan nilai tambah secara maksimal pada 

aspek peningkatan laba perusahaan. Di sisi lain kurangnya pemanfaatan capital 

assets secara maksimal juga akan memberikan dampak pada menurunnya aspek 

kinerja keuangan, pertumbuhan perusahaan, serta nilai pasar. Dan jika sebuah 

perusahaan mengalami penurunan pada ketiga aspek tersebut maka hal tersebut 

akan memberikan dampak terhadap menurunnya tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Pangestu dan Wijaya (2014) 

yang membuktikan bahwa value added capital employed berpengaruh signifikan 

negatif terhadap return on equity. Lalu hasil pada penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian milik Zakaria dan Djoko (2016), dimana value added capital employed 

berpengaruh signifikan negatif terhadap return on equity. Selanjutnya ada 

penelitian milik Yennisa dan Maisyaroh (2019) yang juga menyatakan bahwa value 

added capital employed berpengaruh negatif terhadap return on equity. 

 

4.6.2 Pengaruh Value Added Human Capital (VAHU) Terhadap Profitabilitas  

Berdasarkan tabel 4.17 pada variabel VAHU, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 0,074 dan 

nilai t sebesar 29,602. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa value added 

human capital (VAHU) berpengaruh signifikan positif terhadap return on equity, 

atau dengan kata lain jika semakin besar nilai value added human capital-nya maka 

akan semakin besar pula nilainya return on equity-nya. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. 
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Value added human capital merupakan sebuah penggambaran mengenai 

sebanyak apakah value added yang sanggup tercipta dengan dana yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja. Pada resources based theory 

dijelaskan bahwa jika suatu perusahaan ingin untuk tetap bertahan pada lingkup 

bisnisnya maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang 

bagus serta tinggi. Apabila sebuah perusahaan telah mengeluarkan dana untuk 

beban pegawai dengan nominal yang terbilang cukup besar maka perusahaan juga 

akan berharap agar bisa memperoleh value added yang besar pula dari para 

pegawainya tersebut. 

Hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa value added human capital 

berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap profitabilitas (return on 

equity) tersebut dapat diartikan bahwa aspek human capital telah mampu 

menciptakan value adde bagi perusahaan, atau dengan kata lain perusahaan telah 

mampu untuk memaksimalkan keahlian, pengetahuan, serta jaringan yang dimiliki 

oleh para pegawainya, yang berarti bahwa dana yang sudah dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk beban pegawainya tersebut telah berhasil menciptakan sebuah 

value added tersendiri. Human capital merupakan salah satu penggerak operasional 

perusahaan, maka dari itu aspek human capital harus dikelola serta dimanfaatkan 

dengan baik agar tingkat produktivitas pegawai pada saat bekerja dapat meningkat, 

dimana dengan meningkatnya aspek produktivitas pegawai saat bekerja tersebut 

maka akan memberikan hasil output yang maksimal yang nantinya akan berdampak 

pada meningkatnya aspek profitabilitas milik perusahaan. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Gozali dan Hatane (2014) yang 

menyimpulkan bahwa value added human capital memiliki efek yang positif dan 

signifikan terhadap return on equity. Selanjutnya pada penelitian Salim dan 

Karyawati (2013) juga memperlihatkan bahwa human capital berpengaruh secara 

signifikan terhadap return on equity. Selain kedua penelitian tersebut terdapat juga 

hasil penelitian milik Setiawan dan Prawira (2018) yang memiliki hasil yang sama 

yakni value added human capital memiliki pengaruh yang signifikan serta positif 

terhadap return on equity. 

 

4.6.3 Pengaruh Structural Capital Value Added (STVA) Terhadap 

Profitabilitas 

Berdasarkan tabel 4.17 pada variabel STVA, didapatkan nilai signifikansi 

0,048 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -4,057E-6  

dan nilai t sebesar -1,983. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa structural 

capital value added (STVA) berpengaruh signifikan negatif terhadap return on 

equity, atau dengan kata lain jika semakin besar nilai structural capital value added-

nya maka akan semakin kecil nilai return on equity-nya, dan begitu juga sebaliknya 

jika semakin kecil nilai structural capital value added maka akan semakin besar 

nilai return on equity-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga pada 

penelitian ini ditolak. 

Structural capital value added merupakan sebuah penggambaran kontribusi 

structural capital di dalam penciptaan sebuah nilai. STVA menghitung seberapa 

banyak structural capital yang diperlukan untuk menciptakan 1 rupiah dari value 
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added yang menggambarkan keberhasilan structural capital di dalam penciptaan 

nilai. 

Berdasarkan dari uji statistik yang sudah dilakukan oleh peneliti didapatkan 

sebuah temuan bahwa structural capital value added berpengaruh signifikan 

namun dengan arah yang negatif terhadap profitabilitas (return on equity) maka 

dengan melihat hasil uji statistik tersebut dapat diindikasikan bahwa pengelolaan 

serta kualitas aspek structural capital yang ada belum efektif dan masih belum 

dikelola dengan baik. Rendahnya tingkat structural capital pada suatu perusahaan 

dapat menghambat produktivitas karyawan di dalam aspek penciptaan nilai tambah, 

dan apabila penciptaan nilai tambah mengalami keterhambatan nantinya akan 

memberikan dampak pada kinerja perusahaan yang kurang optimal, lalu apabila 

kinerja suatu perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal maka akan dapat 

memberikan dampak pada menurunnya tingkat laba suatu perusahaan. 

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Jeneo (2013) yang 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif antara 

structural capital value added terhadap return on equity. Lalu ada penelitian milik 

Friandi dan Akbar (2018) yang juga memberikan hasil bahwa structural capital 

value added berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Selanjutnya 

pada penelitian milik Setiawan dan Sumiati (2018) juga menunjukkan hasil yang 

sama bahwa structural capital value added berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas. 
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4.6.4 Pengaruh Value Added Capital Employed (VACA) Terhadap Kinerja 

Pasar 

Berdasarkan tabel 4.18 pada variabel VACA, didapatkan nilai signifikansi 

0,901 (lebih dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -0,025 dan 

nilai t sebesar -0,124. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa value added 

capital employed (VACA) tidak memiliki pengaruh terhadap price earning ratio,  

hal tersebut memiliki arti bahwa semakin besar nilai value added capital employed 

suatu perusahaan maka tidak akan ada pengaruh yang signifikan terhadap besarnya 

kinerja pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini 

ditolak. 

Capital employed (CE) adalah sebuah penggambaran kapabilitas perusahaan 

di dalam pengelolaan sumber daya yang berwujud capital assets. Dimana jika 

sebuah perusahaan sudah mampu untuk mengelolanya dengan maka baik dapat 

menciptakan peningkatan pada aspek nilai pasar serta kinerja perusahaan. Akan 

tetapi faktanya pada penelitian ini aspek capital employed tidak mampu untuk 

menunjukkan eksisteninya di dalam mempengaruhi kinerja pasar, atau dengan kata 

lain aspek capital employed yang ada pada penelitian ini tidak mampu memberikan 

nilai tambah terhadap perusahaan. Apabila suatu perusahaan kurang mampu di 

dalam mengelola aspek capital employed-nya maka dapat memberikan dampak 

pada menurunnya kinerja perusahaan, dan apabila kinerja perusahaan menurun 

maka nilai dari rasio price earning ratio yang dimiliki perusahaan pun akan turut 

mengalami penurunan. Jika perusahaan memiliki nilai rasio price earning ratio 

yang rendah maka pasar akan menilai bahwa perusahaan tidak memiliki 
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kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar, perusahaan yang tidak mampu 

untuk menghasilkan laba akan dianggap oleh pasar bahwa perusahaan tersebut tidak 

memiliki prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang. 

Tidak adanya pengaruh atas value added capital employed terhadap kinerja 

pasar tersebut dapat diartikan juga bahwa pasar tidak menunjukkan penilaian yang 

lebih besar terhadap perusahaan yang mempunyai intellectual capital lebih tinggi. 

Yang seharusnya pada normalnya pasar memberikan nilai yang lebih besar terhadap 

intellectual capital perusahaan. Akan tetapi kasus yang terjadi di Indonesia tidak 

ada standar tertentu yang mengatur tentang pengukuran intellectual capital milik 

perusahaan secara kuantitatif. Selain pada aspek pengukuran ada juga pada kasus 

pengungkapan intellectual capital pada laporan perusahaan yang belum jelas 

aturannya dan hingga saat ini sifat pengungkapannya masih bersifat sukarela. 

Dikarenakan pasar lebih menghargai faktor lain seperti laba dan faktor fundamental 

yang dicapai daripada modal intelektual yang dimiliki perusahaan (Wirawati, 2008, 

Lestari et al., 2013). 

Hasil pada penelitian ini mendukung atau sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwipayani dan Prastiwi (2014) yang membuahkan hasil bahwa 

value added capital employed tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja pasar. Lalu pada penelitian milik Laurensia S dan Hatane (2015) juga 

memperlihatkan bahwa value added capital employed tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap price earning ratio. Selanjutnya pada penelitian milik 

Viyan, Maslichah, dan Mawardi (2018) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa 
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value added capital employed tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja pasar. 

 

4.6.5 Pengaruh Value Added Human Capital (VAHU) Terhadap Kinerja Pasar 

Berdasarkan tabel 4.18 pada variabel VAHU, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 3,283 dan 

nilai t sebesar 11,943. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa value added 

human capital (VAHU) berpengaruh signifikan positif terhadap price earning 

ratio, atau dengan kata lain jika semakin besar nilai value added human capital 

maka akan semakin besar pula nilai price earning ratio-nya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. 

Value added human capital adalah sebuah visualisasi dari berapa banyak 

value added yang mampu tercipta dari dana yang sudah digelontorkan oleh 

perusahaan untuk para pegawainya. Hubungan antara value added dengan human 

capital menggambarkan kemampuan aspek human capital untuk menghasilkan 

nilai pada suatu perusahaan. Perusahaan yang telah mengeluarkan dana tinggi untuk 

para pegawainya pasti akan berharap untuk memperoleh value added yang tinggi 

pula dari para pegawainya tersebut. 

Hasil uji statistik yang ada pada penelitian ini menunjukkan bahwa VAHU 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pasar (price earning ratio) tersebut, 

maka dapat diartikan bahwa aspek human capital yang ada pada penelitian ini telah 

mampu untuk menciptakan nilai tambah terhadap perusahaan. Keberadaan 

kemampuan perusahaan di dalam memaksimalkan aspek human capital-nya 
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tersebut maka nantinya akan menunjukkan adanya peningkatan kinerja pegawai 

ketika mereka bekerja. Lalu dengan meningkatnya kinerja pegawai perusahaan 

tersebut maka nantinya akan tercipta sebuah keunggulan kompetitif. Dimana 

dengan keberadaan sebuah keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan adalah 

sebuah modal untuk menghadapi persaingan pada dunia bisnis. Karena perusahaan 

yang memiliki keunggulan kompetitif tentu akan mampu untuk bertahan pada 

lingkungan bisnisnya. Lalu apabila suatu perusahaan mampu untuk bersaing serta 

mampu untuk menunjukkan eksistensinya pada lingkungan bisnisnya tentu hal 

tersebut akan memberikan dampak pada persepsi pasar atas nilai perusahaan yang 

akan mengalami peningkatan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Dwipayani dan Prastiwi (2014) 

yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan bersifat positif 

antara value added capital employed terhadap kinerja pasar. Selanjutnya pada 

penelitian milik Yennisa dan Maisyaroh (2019) juga membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dan positif antara value added capital employed terhadap 

nilai pasar perusahaan. Selain kedua penelitian tersebut, juga terdapat hasil 

penelitian dari Viyan et al., (2018) yang juga menunjukkan adanya pengaruh yang 

positif antara value added capital employed terhadap kinerja pasar perusahaan. 

 

4.6.6 Pengaruh Structural Capital Value Added (STVA) Terhadap Kinerja 

Pasar 

Berdasarkan tabel 4.18 pada variabel STVA, didapatkan nilai signifikansi 

0,263 (lebih dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 0,000 dan 
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nilai t sebesar -1,120. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa structural 

capital value added (STVA) tidak memiliki pengaruh terhadap price earning ratio, 

hal tersebut memiliki arti bahwa semakin besar nilai structural capital value added 

suatu perusahaan maka tidak akan ada pengaruh yang signifikan terhadap besarnya 

kinerja pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam pada penelitian ini 

ditolak. 

Structural capital value added (STVA) adalah sebuah penggambaran modal 

yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan proses rutinitas perusahaan 

dalam menciptakan kinerja yang optimal, dan juga kinerja bisnis secara 

menyeluruh, contohnya seperti manufacturing process, filosofi manajemen, sistem 

operasional perusahaan, serta budaya organisasi. 

Hasil temuan uji statistik yang memperlihatkan bahwa tidak ada pengaruh 

atas structural capital value added terhadap kinerja pasar (price earning ratio) 

tersebut mengindikasikan bahwa aspek structural capital yang ada pada penelitian 

ini tidak mampu menunjukkan eksistensinya dalam mempengaruhi kinerja pasar, 

atau dengan kata lain aspek structural capital yang ada pada penelitian ini belum 

mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Structural capital dapat dikatakan 

juga sebagai proses manufakturing, sistem operasional perusahaan, budaya 

organisasi, dan juga filosofi manajemen, maka jika dikaitkan dengan melihat hasil 

uji statistik yang ada pada penelitian ini dirasa perlu bagi perusahaan untuk 

melakukan tinjauan ulang serta evaluasi di dalam menerapkan aspek structural 

capital pada setiap kegiatannya. Karena jika suatu perusahaan masih kurang 

maksimal di dalam memanfaatkan serta mengelola structural capital-nya maka 
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akan dapat menyebabkan terhambatnya tingkat produktivitas karyawan di dalam 

aspek penciptaan nilai bagi perusahaan. Jika suatu perusahaan mengalami 

hambatan atau bahkan tidak mampu untuk menciptakan value added maka 

perusahaan tersebut akan kehilangan “keunggulan kompetitif”. Menghilangnya 

aspek “keunggulan kompetitif” yang tadinya dimiliki oleh perusahaan tersebut akan 

membuat perusahaan tidak sanggup untuk bertahan pada lingkungan bisnisnya. 

Perusahaan yang tidak mampu untuk bertahan pada lingkungan bisnisnya tentu 

akan memberikan dampak yang buruk pada persepsi pasar atas nilai perusahaan, 

yang dimana aspek tersebut akan mengalami penurunan.  

Sama seperti pada kasus yang terjadi pada hipotesis keempat bahwa tidak ada 

pengaruh dari value added capital employed terhadap kinerja pasar maka dapat 

diasumsikan juga bahwa kasus ketidak adaan pengaruh dari structural capital value 

added terhadap kinerja pasar pada hipotesis keenam ini dapat diartikan juga bahwa 

pasar tidak menunjukkan penilaian yang lebih besar terhadap perusahaan yang 

mempunyai intellectual capital lebih tinggi. Yang seharusnya pada normalnya 

pasar memberikan nilai yang lebih besar terhadap intellectual capital perusahaan. 

Akan tetapi kasus yang terjadi di Indonesia tidak ada standar tertentu yang 

mengatur tentang pengukuran intellectual capital milik perusahaan secara 

kuantitatif. Selain pada aspek pengukuran ada juga pada kasus pengungkapan 

intellectual capital pada laporan perusahaan yang belum jelas aturannya dan hingga 

saat ini sifat pengungkapannya masih bersifat sukarela. Dikarenakan pasar lebih 

menghargai faktor lain seperti laba dan faktor fundamental yang dicapai daripada 

modal intelektual yang dimiliki perusahaan (Wirawati, 2008, Lestari et al., 2013). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Isynuwardhana (2014) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh structural 

capital value added terhadap kinerja pasar. Lalu pada penelitian milik Haryanto 

dan Henny (2013) memberikan hasil bahwa structural capital value added tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai pasar. Selanjutnya pada penelitian milik Azizah 

dan Setiadi (2020) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa structural capital 

value added tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar. 

 

4.7 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

sampel perusahaan laba serta perusahaan yang mengalami kerugian. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan 

analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil 

pengujian asumsi klasik menunjukkan nilai residual berdistribusi normal, terbebas 

dari autokorelasi, terbebas dari multikolinearitas, serta terbebas dari 

heteroskedastisitas. Karena pada penelitian ini memiliki dua variabel dependen 

maka pengujian hasil analisis sensitivitas pada perusahaan laba dan perusahaan rugi 

dilakukan masing-masing sebanyak dua kali, yakni pertama menguji pengaruh 

intellectual capital terhadap profitabilitas lalu yang kedua menguji pengaruh 

terhadap kinerja pasar. Adapun hasil dari analisis sensitivitas yang dapat dilihat 

pada halaman selanjutnya yakni sebagai berikut: 
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4.7.1 Analisis Sensitivitas Perusahaan Laba 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Sensitivitas Perusahaan Laba 

Variabel 
b t Sig. 

ROE PER ROE PER ROE PER 

VACA 0,855 -0,116 33,619 -0,681 0,000 0,496 

VAHU -0,177 -32,019 -2,619 -345,659 0,009 0,000 

STVA 1,021 83,879 37,471 31,256 0,000 0,000 

Sig F 
ROE 0,000 

PER 0,000 

Adj. R2 
ROE 0,956 

PER 0,998 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada hasil pengujian analisis sensitivitas atas pengaruh intellectual capital 

terhadap profitabilitas serta kinerja pasar pada sampel perusahaan yang mengalami 

laba yang tertera pada tabel 4.19 tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan tabel 4.19 pada variabel VACA, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 

0,855 dan nilai t sebesar 33,619. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added capital employed (VACA) berpengaruh signifikan 

positif terhadap return on equity. 

2. Berdasarkan tabel 4.19 pada variabel VAHU, didapatkan nilai signifikansi 

0,009 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -

0,177 dan nilai t sebesar -2,619. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added human capital (VAHU) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap return on equity. 



 

 89 

3. Berdasarkan tabel 4.19 pada variabel STVA, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 

1,021 dan nilai t sebesar 37,471. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa structural capital value added (STVA) berpengaruh signifikan 

positif terhadap return on equity. 

4. Berdasarkan tabel 4.19 pada variabel VACA, didapatkan nilai signifikansi 

0,496 (lebih dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -

0,116 dan nilai t sebesar -0,681. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added capital employed (VACA) tidak memiliki pengaruh 

terhadap price earning ratio. 

5. Berdasarkan tabel 4.19 pada variabel VAHU, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -

32,019 dan nilai t sebesar -345,659. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added human capital (VAHU) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap price earning ratio. 

6. Berdasarkan tabel 4.19 pada variabel STVA, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 

83,879 dan nilai t sebesar 31,256. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa structural capital value added (STVA) berpengaruh signifikan 

positif terhadap price earning ratio. 

  



 

 90 

4.7.2 Analisis Sensitivitas Perusahaan Rugi 

Tabel 4.20 Hasil Analisis Sensitivitas Perusahaan Rugi 

Variabel 
b t Sig. 

ROE PER ROE PER ROE PER 

VACA -0,211 -13,973 -1,865 -2,609 0,067 0,013 

VAHU 0,070 0,019 6,879 0,108 0,000 0,914 

STVA -0.000002585 -0,241 -0,730 -2,539 0,468 0,015 

Sig F 
ROE 0,000 

PER 0,011 

Adj. R2 
ROE 0,467 

PER 0,175 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Pada hasil pengujian analisis sensitivitas atas pengaruh intellectual capital 

terhadap profitabilitas serta kinerja pasar pada sampel perusahaan yang mengalami 

kerugian yang tertera pada tabel 4.20 tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan tabel 4.20 pada variabel VACA, didapatkan nilai signifikansi 

0,067 (lebih dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -

0,211 dan nilai t sebesar -1,865. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added capital employed (VACA) tidak memiliki pengaruh 

terhadap return on equity. 

2. Berdasarkan tabel 4.20 pada variabel VAHU, didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 

0,070 dan nilai t sebesar 6,879. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added human capital (VAHU) berpengaruh signifikan positif 

terhadap return on equity. 
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3. Berdasarkan tabel 4.20 pada variabel STVA, didapatkan nilai signifikansi 

0,468 (lebih dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -

0.000002585 dan nilai t sebesar -0,730. Dari nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa structural capital value added (STVA) tidak memiliki 

pengaruh terhadap return on equity. 

4. Berdasarkan tabel 4.20 pada variabel VACA, didapatkan nilai signifikansi 

0,013 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -

13,973 dan nilai t sebesar -2,609. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added capital employed (VACA) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap price earning ratio. 

5. Berdasarkan tabel 4.20 pada variabel VAHU, didapatkan nilai signifikansi 

0,914 (lebih dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 

0,019 dan nilai t sebesar 0,108. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa value added human capital (VAHU) tidak memiliki pengaruh 

terhadap price earning ratio. 

6. Berdasarkan tabel 4.20 pada variabel STVA, didapatkan nilai signifikansi 

0,015 (kurang dari a = 0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -

0,241 dan nilai t sebesar -2,539. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa structural capital value added (STVA) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap price earning ratio. 
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4.7.3 Kesimpulan Hasil Analisis Sensitivitas 

Berdasarkan hasil pengujian atas perusahaan laba dan perusahaan rugi yang 

terlihat pada tabel diatas maka apabila dibandingkan dengan hasil data aktual yang 

digunakan pada penelitian ini akan memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Perbandingan Hasil Analisis Sensitivitas Intellectual Capital 

Terhadap Profitabilitas 

Variabel Perusahaan Laba Perusahaan Rugi 
Perusahaan 

Laba & Rugi 

VACA 
Berpengaruh 

Signifikan Positif 
Tidak Berpengaruh 

Berpengaruh 

Signifikan Negatif 

VAHU 
Berpengaruh 

Signifikan Negatif 

Berpengaruh 

Signifikan Positif 

Berpengaruh 

Signifikan Positif 

STVA 
Berpengaruh 

Signifikan Positif 
Tidak Berpengaruh 

Berpengaruh 

Signifikan Negatif 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Adanya beda hasil akhir pada pengujian model 1 antara sampel perusahaan 

dengan kondisi keuangan laba dengan sampel perusahaan gabungan dapat 

dikatakan disebabkan oleh proksi dari variabel dependen yang ada pada model ke-

1 ini yang berupa return on equity. Pendiri dari rumus return on equity itu sendiri 

adalah laba dan ekuitas, ketika intellectual capital dipasangkan dengan sampel 

perusahaan yang mengalami kondisi laba maka hasilnya akan cenderung berarah 

positif, karena di dalam variabel intellectual capital itu sendiri juga ada 

penghitungan pendapatan dan beban sehingga dapat diasumsikan hasilnya akan 

lebih akurat jika hanya di uji pada perusahaan yang tengah mengalami kondisi laba. 

Sebaliknya ketika di uji cobakan pada sampel perusahaan gabungan yang 
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mengalami penambahan sebanyak 118 perusahaan rugi ini mampu untuk membuat 

hasil pengujian menjadi berkebalikan arah. Jadi dengan melihat hasil akhir yang 

ada maka dapat disimpulkan bahwa karena variabel independen dan variabel 

dependen yang ada pada penelitian ini sama-sama memliki unsur laba (walaupun 

berbeda proksi) maka terlihat akan lebih tepat jika hanya di uji pada perusahaan 

dengan kondisi laba saja karena agar tidak ada data penganggu (noise) yang berupa 

perusahaan rugi. 

 

Tabel 4.22 Perbandingan Hasil Analisis Sensitivitas Intellectual Capital 

Terhadap Kinerja Pasar 

Variabel Perusahaan Laba Perusahaan Rugi 
Perusahaan 

Laba & Rugi 

VACA Tidak Berengaruh 
Berpengaruh 

Signifikan Negatif 
Tidak Berpengaruh 

VAHU 
Berpengaruh 

Signifikan Negatif 
Tidak Berpengaruh 

Berpengaruh 

Signifikan Positif 

STVA 
Berpengaruh 

Signifikan Positif 

Berpengaruh 

Signifikan Negatif 
Tidak Berpengaruh 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2020) 

Perbedaan hasil akhir yang terjadi pada pengujian model 2 antara sampel 

perusahaan dengan kondisi keuangan laba dengan sampel perusahaan gabungan 

dapat dikatakan masih disebabkan oleh keberadaan dari data pengganggu (noise) 

yakni perusahaan rugi yang berjumlah sebanyak 118 perusahaan. Hal tersebut dapat 

dilihat bahwa pada saat pengujian awal terhadap sampel perusahaan dengan kondisi 

laba setidaknya hasil akhirnya masih didominasi oleh adanya pengaruh yang 
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signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, walaupun salah 

satunya berarah negatif. Akan tetapi ketika diuji pada sampel perusahaan gabungan 

ternyata hasil akhirnya berubah menjadi didominasi oleh tidak adanya pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.  

Di satu sisi dengan melihat hasil akhir yang selalu berbeda-beda antara ketiga 

jenis sampel perusahaan yang ada tersebut maka dapat dikatakan juga bahwa 

variabel kinerja pasar itu sendiri sensitif terhadap suatu kondisi keuangan 

perusahaan. Akan tetapi peneliti disini belum mampu untuk memberikan penjelasan 

lebih lanjut mengapa kinerja pasar dapat dianggap lebih sensitif terhadap suatu 

kondisi keuangan perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut 

untuk menguji mengapa kinerja pasar bisa dianggap sensitif terhadap kondisi 

keuangan suatu perusahaan. 

  


