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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh intellectual 

capital dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening tahun 2016-

2020 secara parsial dan simultan serta ditinjau dalam perspektif 

ekonomi Islam. Objek penelitian ini adalah nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen, kinerja keuangan sebagai variabel intervening, 

dan dua variabel independen yaitu intellectual capital dan good 

corporate governance dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder model panel dari tahun 2016-2020 

yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, Website 

Perusahaan, Yahoo Finance, dan Badan Pusat Statistik Indonesia. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur, nilai perusahaan, intellectual capital  dan 

good corporate governance. Sampel dalam penelitian ini adalah data 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur, nilai perusahaan, 

intellectual capital dan good corporate governance  tahun 2016-

2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis jalur dengan menggunakan program komputer 

SPSS 23. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial intellectual 

capital tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan apabila 

dimediasi oleh kinerja keuangan. Sebaliknya, intellectual capital 

memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan dan kinerja 

keuangan. Good corporate governance tidak memiliki pengaruh 

apabila dimediasi oleh kinerja keuangan. Sebaliknya, good 

corporate governance memiliki pengaruh langsung terhadap nilai 

perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur Indeks 

Saham Syariah Indonesia industri dasar dan kimia tahun 2016-2020.  

 

 

 

Kata kunci: Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Nilai 

Perusahaan, Kinerja Keuangan, Perspektif Ekonomi Islam. 
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ABSTRACK 

 

This research aims to analyze the influence of intellectual capital 

and good corporate governance on the value of companies through 

financial performance as intervening variables in 2016-2020 

partially and simultaneously and reviewed in the effectiveness of 

Islamic economics. The objects of this study are the value of the 

company as a dependent variable, financial performance as an 

intervening variable, and two independent variables namely 

intellectual capital and good corporate governance from 2016 to 

2020.  

This research is quantitative research. The type of data used is 

secondary data panel model from 2016-2020 obtained from the 

Indonesia Stock Exchange website, Company Website, Yahoo 

Finance, and the Central Statistics Agency of Indonesia. The data 

collection technique in this study is literature studies. The 

population in this study was all data on the financial performance of 

manufacturing companies, corporate value, intellectual capital and 

good corporate governance. The sample in this study is data on the 

financial performance of manufacturing companies, corporate 

value, intellectual capital and good corporate governance in 2016-

2020. The sampling technique in this study used purposive sampling. 

The data analysis used in this study is path analysis using the SPSS 

23 computer program. 

The results showed that partially intellectual capital had no 

influence on the company's value when mediated by financial 

performance. In contrast, intellectual capital has a direct influence 

on a company's value and financial performance. Good corporate 

governance has no influence when mediated by financial 

performance of manufacturing companies in indonesia's Sharia 

Stock Index sub-basic and chemical sub-sectors in 2016-2020. 

 

 

 

Keywords: Intellectual Capital, Good Corporate Governance, 

Corporate Values, Financial Performance, Islamic Economic 

Perspective 
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MOTTO 

 

َ َوالرَُّسْوَل َوََتُْونُ وْاا آَمٓنِتُكْم َواَنْ ُتْم تَ ْعَلُمْوَن  َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمنُ ْوا ََل ََتُْونُوا اّللٰٓ ٢٧ -ٰيٓا  
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.  

(Q.S Al-Anfal:27) 

 

 

 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta, Ilmu itu akan menjagamu, 

sedangkan harta engkaulah yang menjaganya.” 

-Ali bin Abi Thalib- 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran dan 

pemahaman yang jelas terhadap skripsi ini. Diperlukan adanya 

uraian pengertian dan penegasan arti dari sejumlah istilah yang 

relevan dengan maksud penulisan skripsi ini. Diharapkan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman tentang makna judul dari seluruh 

istilah yang digunakan. Selain itu langkah ini adalah sistem 

penekanan tentang topik yang akan dibahas. 

Adapun Judul skripsi ini adalah “Pengaruh Intellectual 

Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Industri 

Dasar dan Kimia yang Terdaftar di ISSI Tahun 2016-2020).” 

”Uraian dari pengertian istilah judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Intellectual Capital adalah aset tidak berwujud berupa sumber 

daya informasi serta pengetahuan dengan fungsi untuk 

meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan.1 

2. Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur 

bagaimana perusahaan dikelola dan dikendalikan. Sistem 

tersebut mengarahkan berbagai hubungan antara para pemegang 

saham perusahaan, dewan direksi, serta para manajemen 

senior.2 

3. Nilai Perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai 

oleh suatu perusahaan setelah menempuh suatu proses aktivitas 

 
1 Elvie Maria Silalahi, Intellectual capital (Improve Your Employee Productivity and 

Performance) (Jakarta: Deepublish, 2021),1. 
2  James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, Jr,  Prinsip-Prinsip Manajemen 

Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 9. 
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selama beberapa tahun, yakni dari perusahaan tersebut dibangun 

sampai dengan saat ini.3 

4. Kinerja Keuangan adalah gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja 

dalam periode tertentu.4 

5. Variabel Intervening adalah variabel yang terletak di antara 

variabel independen dan variabel dependen. Keberadaan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

tergantung pada keberadaan variabel ini karena variabel 

independen harus memengaruhi variabel antara terlebih dahulu 

baru kemudian variabel antara ini yang dapat menimbulkan 

perubahan pada variabel dependen.5 

6. Perusahaan Manufaktur Industri Dasar dan Kimia adalah 

sub sektor manufaktur dan sektor ke-3 yang terdaftar pada 

Jakarta Stock Industrial Classification. Industri ini  mencakup 

usaha pengubahan material dasar menjadi barang setengah jadi 

yang dibagi menjadi 9 sektor yaitu sektor semen, sektor 

keramik, porselen dan kaca, sektor logam dan sejenisnya, sektor 

kimia, sektor plastik dan kemasan, sektor pakan ternak, sektor 

kayu dan pengolahannya, sektor kertas dan bubur kertas, serta 

sektor industri dasar dan kimia lainnya.6 

7. Indeks Saham Syariah Indonesia adalah indeks yang disusun 

oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Daftar Efek Syariah 

 
3 Hery, Kajian Riset Akuntansi: Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam 

Bidang Akuntansi Dan Keuangan (Jakarta: Grasindo, 2017), 5. 
4 Fahmi Ilham, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Pertama (Bandung: 

ALFABETA, 2012), 48. 
5 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data 

Sekunder (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 59. 
6  “Sektor BEI Klasifikasi JASICA (Saham dan Perusahaan),” diakses pada 10 

Februari 2022, https://www.sahamu.com/emiten/sektor-bei/. 
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yang terdiri dari seluruh saham syariah tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.7 

 

B. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan perekonomian yang semakin 

modern telah mengharuskan setiap perusahaan meningkatkan 

kinerjanya dimana para pembisnis semakin berkembang di 

Indonesia. Setiap perusahaan senantiasa ingin terlihat dinamis 

dengan adanya kemajuan pasar yang berlandaskan pada 

keinginan konsumen. Adanya kondisi tersebut membuat seluruh 

industri saling terpacu untuk dapat meningkatkan kualitasnya. 

Hal tersebut mendorong dicetuskannya suatu strategi yang dapat 

menyelaraskan aspek ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.8 

Agar perusahaan dapat terus bertahan ditengah persaingan, para 

pelaku usaha pada entitas bisnis terdorong untuk melakukan 

strategi yang efektif agar mampu meraih keunggulan kompetitif 

dan citra yang baik dimata publik, salah satunya adalah yang 

didapat dari pendanaan oleh investor9. Pasar modal menjadi 

wadah bagi perusahaan untuk berkembang dan menjadi daya 

tarik bagi investor melalui laporan keuangannya. 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak perusahaan 

dengan para investor. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas 

umat muslim, pasar modal syariah menjadi alternatif bagi 

investor muslim. permasalahan yang sering dijumpai pada 

kalangan investor muslim adalah mereka enggan masuk ke pasar 

modal syariah, hal ini dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang 

 
7 Nurhaida dan Fadilah Kartikasasi, Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah Yang Lebih 

Besar Dan Berkembang, Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 

2016), 7. 
8 Fatimah Ronny Malavia mardani. Budi Wahono, “Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017,” Jurnal Ilmiah Riset Manajemen 8 (2019): 

52. 
9 Kazem Chaharbaghi dan Sandy Cripps, “Modal Intelektual : Arah , Tidak Buta 

Iman,” Jurnal Intellectual capital 01 (2006): 30, 

https://doi.org/10.1108/14691930610639750. 
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masih memiliki keterbatasan informasi terkait kehalalan 

bertransaksi di pasar modal syariah.10 Pada praktiknya, sistem 

keuangan Islam telah menyiapkan wadah untuk umat muslim 

yang ingin berinvestasi yang dapat memberikan jaminan 

kehalalan, dimana pada sistem keuangan Islam bukan hanya 

sekedar transaksi komersial akan tetapi juga harus sesuai dengan 

prinsip Islam.11 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15 

sebagai berikut: 

ۗ    َوِالَْيهِ      ٖ ِمْن رِْٰزِقه َمَناِكِبَها وَُكُلْوا  فَاْمُشْوا ِفْ  َذُلْوَلا  اَْلَْرَض  َلُكُم  الَِّذْي َجَعَل  ُهَو 
 النُُّشْورُ  - ١٥

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 

dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S Al-Mulk, 67:15). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap umat muslim 

diperintahkan untuk mencari rezeki di bumi Allah dengan bekerja 

dalam rangka memenuhi kebutuhan duniawi dengan rasa ikhlas 

dan sungguh-sungguh serta tidak menyimpang dari syariat. 

Karena dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di dunia kelak 

akan ada pertanggung jawaban di akhirat. Manusia diperbolehkan 

untuk berusaha dengan bekerja dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik dan dapat dibenarkan. 

Memaksimalkan potensi atas pekerjaan dengan penuh tanggung 

jawab dan menerapkan strategi yang tepat dengan tidak 

menyimpang dari syariat Islam, hal itulah yang akan membuat 

perusahaan mampu bertahan di tengah arus persaingan. 

 
10 Irwan Abdallah, Pasar Modal Syariah (Konsep Dan Produk (Jakarta: PT. Alex 

Media Komputindo, 2020), 9. 
11 Reksa Jayengsari, Muthmainah, dan Euis Hernawati, “Strategi Pengembangan 

Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 

01, (2021), 75. 



5 
 

 
 

Iklim persaingan usaha yang semakin berkembang dari tahun 

ke tahun tak pelak menjadi dorongan para pelaku usaha 

melakukan persaingan usaha secara tidak sehat. Seperti halnya 

ketika sebuah perusahaan memiliki posisi dominan atau keuangan 

yang kuat maka perusahaan tersebut akan menjual produknya 

dibawah harga produksi sehingga para pesaing keluar dari pasar. 

Setelah memenangkan persaingan, perusahaan tersebut akan 

menaikkan harganya di atas harga pasar sebagai upaya 

mengembalikan kerugian dengan mendapatkan keuntungan dari 

harga monopoli yang menjadi penyebab kesenjangan sosial dan 

ekonomi masyarakat. 12 Tak hanya itu, praktik bisnis yang tidak 

dibenarkan semakin beragam mengikuti kondisi atau peristiwa 

tertentu. 

Pada saat munculnya peristiwa pandemi covid 19, 

kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat pun naik ke 

permukaan dan membuat banyak aktivitas usaha perusahaan 

mengalami kepailitan, sehingga berpengaruh besar terhadap 

kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut terlihat 

pada perbandingan kinerja keuangan perusahaan tercatat sebelum 

dan setelah terjadinya bencana pandemi. Untuk bangkit kembali 

perusahaan perlu menata kembali keuangannya. Maka dari itu 

sangat diperlukan tenaga kerja yang profesional dan memiliki 

skill serta pengetahuan yang baik.13 Selain itu, perusahaan juga 

harus dapat menerapkan konsep strategi yang mumpuni agar 

terhindar dari risiko yang bersumber pada praktik kecurangan dan 

perusahaan tetap dapat bertahan terhadap daya saing secara 

berkelanjutan. 

Terdapat dua strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan 

dalam rangka meningkatkan daya saingnya. Dalam hal ini erat 

hubungannya dengan aset berbasis ilmu pengetahuan (knowledge 

 
12 Azhari Akmal Tarigan, “Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam,” Jurnal Mercatoria 9, no. 1 

(2016): 62. 
13 Budi Chandra Agnes, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan 

Pada Perusahaan Di Indonesia,” Jurnal Akuntabel 18, no. 3 (2021): 400. 
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based assets). Pendekatan yang pertama adalah adalah 

intellectual capital, merupakan modal tidak berwujud yang 

berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan dimana 

didalamnya terdapat nilai tersembunyi (hidden value) bagi 

perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Di 

Indonesia, kemunculan intellectual capital mulai berkembang 

dan dinyatakan secara ekplisit setelah munculnya Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.19 revisi tahun 2020. 

Intellectual capital bagi investor walaupun hanya terdaftar secara 

eksplisit pada laporan perusahaan tetapi memiliki dampak positif 

terhadap kinerja dan keberhasilan perusahaan.14 

Terdapat beberapa contoh fenomena perusahaan-perusahaan 

yang belum mampu mengedepankan intellectual capital. Kasus 

ini sering disebut dengan istilah The death of Samurai, yakni 

robohnya perusahaan-perusahaan raksasa Jepang seperti Sony, 

Panasonic, Sharp, Toshiba dan Sanyo. Harga-harga saham 

perusahaan raksasa tersebut menurun tajam. Pada era digital 

seperti saat ini, kecepatan adalah kunci dari speed in decision 

making atau langkah dalam mengambil keputusan. Budaya yang 

mementingkan kesepakatan bersama membuat perusahaan 

lamban dalam membuat keputusan. Kemudian dalam era digital 

saat ini, inovasi adalah nafas yang mempertahankan 

keberlangsungan perusahaan. Perusahaan yang memelihara 

budaya senioritas akan mengakibatkan inovasi di sebuah 

perusahaan tersebut berhenti. Berikutnya yang berkaitan dengan 

aspek demografi, kategori sumber daya manusia yang sudah 

berumur akan cenderung kurang peka terhadap perubahan yang 

berlangsung cepat.15 

Pendekatan yang kedua adalah Good Corporate Governance. 

Merupakan rangkaian aturan yang digunakan oleh manajemen 

 
14 Nasif Ozkan, Sinan Cakan, and Murad Kayacan, “Modal Intelektual Dan Kinerja 

Keuangan: Studi Sektor Perbankan Turki,” Jurnal Borsa Istanbul 17, no. 3, (2016): 2, 

https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.03.001. 
15 Indra Lila Kusuma, “Intellectual Capital: Salah Satu Penentu Keunggulan 

Bersaing,” Jurnal Akuntansi dan Pajak, 16, no.01, (2015): 52-53. 
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untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Pada awalnya, good corporate 

governance mulai dikenal di Indonesia sejak krisis ekonomi yang 

berkepanjangan tahun 1997. Disebabkan oleh pengelolaan 

perusahaan secara tidak bertanggung jawab, dan mengabaikan 

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).16 Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mewajibkan organisasi 

yang sahamnya telah tercatat di Bursa Efek, perusahaan negara, 

perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola 

dana masyarakat luas, serta perusahaan yang memiliki dampak 

luas terhadap lingkungan untuk menerapkan praktik Good 

Corporate Governance.17  

Penerapan good corporate governance di suatu perusahaan 

akan memiliki manfaat dalam rangka meningkatkan nilai dan 

kinerja perusahaan, melindungi kepentingan para stakeholder. 

Pelaksanaan good corporate governance juga menjadi upaya 

untuk memperkuat kondisi internal perusahaan.18 Penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance pada saat ini telah 

menjadi kebutuhan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya. 

Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan  di 

Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya 

penerapan good corporate governance. Terdapat banyak 

fenomena yang dihadapi oleh berbagai perusahaan akibat dari 

lemahnya penerapan good corporate governance. salah satu 

kasus yang terjadi yaitu pada PT. Bank Lippo, Tbk. 

Permasalahan bermula pada tiga buah laporan keuangan yang 

dinyatakan telah diaudit, akan tetapi diantaranya terdapat 

perbedaan. Dari hal tersebut diketahui bahwa pihak manajemen 

telah lalai dalam pencantuman kata “audited” di dalam laporan 

 
16 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 1. 
17 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia, 2006, 2. 
18Any Eliza, Peringkat Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan 

Pengaruhnya Terhadap Risiko Kredit, Jurnal Ilmiah ESAI, 10. No. 1, (2016): 2. 
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keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Pengumuman laporan 

keuangan merupakan pemenuhan terhadap salah satu prinsip 

good corporate governance yaitu transparansi.19 

Pendirian perusahaan pada dasarnya mempunyai 3 tujuan 

utama. Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan 

maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan yang kedua 

adalah memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik 

saham. Dan tujuan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya.20 Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebelum investor 

melakukan investasi saham pada sebuah perusahaan, mereka 

akan membuat penilaian saham terlebih dahulu berdasarkan 

informasi yang mereka dapatkan dari pasar modal.21 Nilai 

perusahaan pada penelitian ini diukur dengan Price Book Value 

(PBV) merupakan salah satu rasio keuangan yang dihitung 

dengan harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per 

lembar saham. 

Tabel 1.1 

Price Book Value Perusahaan Manufaktur Industri 

Dasar dan Kimia ISSI Tahun 2016-2020 

No 
Emiten 

Perusahaan 

Nilai Perusahaan Berdasarkan PBV 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ARNA 4,03 2,44 2,81 2,72 3,83 

2 CPIN 3,58 3,13 6,11 5,06 4,58 

3 IMPC 4,04 4,09 3,31 3,60 4,37 

4 LION 0,38 0,54 0,74 0,85 1,23 

 
19 Dewa Ayu Budiarti, Dewa Gde Rudy, dan Ni Putu Purwanti, “Pelanggaran Prinsip-

Prinsip Good Corporate Governance di Pasar Modal (Studi Kasus Pada 

PT.Lippo,Tbk), KertaWicara,(2012):7, 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4345 
20 Hot Kristian Maryanto, “Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di ISSI Tahun 2016-

2020)"Jurnal Jom Fekon, 4, no. 1, (2017): 1598.  
21 Ibid, 1599. 
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5 TRST 4,36 5,32 5,02 4,91 5,18 

Rata – Rata 3,28 3,10 3,60 3,43 3,84 

            Sumber : www.idx.co.id (Data Diolah) 2021 

Dari tabel 1.1 diatas dapat terlihat bahwa angka price book 

value dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung 

mengalami fluktuasi namun tidak signifikan.  Hal tersebut dapat 

dilihat dari rata-rata price book value pada tahun 2016 sebesar 

3,28%, sedangkan pada tahun 2017 price book value mengalami 

penurunan sebesar 3,10%. Namun pada tahun 2018 mengalami 

kenaikan sebesar 3,60%, pada tahun 2019 mengalami penurunan 

sebesar 3,43%, dan pada tahun 2020 price book value rata-rata 

kembali mengalami kenaikan sebesar 3,84%.  

Nilai perusahaan yang baik adalah ketika price book value 

nilainya berada di atas satu yaitu nilai pasar lebih besar daripada 

nilai buku perusahaan. Semakin tinggi nilai price book value di 

suatu perusahaan menunjukkan bahwa nilai perusahaan semakin 

baik. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

nilai price book value industri dasar dan kmia memiliki nilai 

perusahaan yang baik dikarenakan setiap tahun nilai rata-rata di 

sektor tersebut diatas satu. Kenaikan price book value ditandai 

oleh ketertarikan para investor untuk menginvestasikan dananya 

di perusahaan tersebut karena besarnya price book value akan 

mempengaruhi jumlah deviden yang akan diperoleh para 

investor. 

Dalam laporan keuangan, salah satu informasi yang dapat 

diperoleh adalah rasio keuangan. Pengukuran suatu kinerja 

keuangan dengan menggunakan rasio merupakan suatu faktor 

yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan atas sumber daya berupa aset yang dimilikinya dan 

sebagai digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja selama 

periode tertentu. Satu-satunya tujuan aset perusahaan adalah 

menghasilkan laba. Rasio Return On Asset (ROA) sebagai rasio 

yang menunjukkan persentase keuntungan atas seluruh sumber 

daya menjadi alat bantu manajemen dan investor untuk menilai 

seberapa baik perusahaan dalam mengelola asetnya 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 1.2 

Return On Asset Perusahaan Manufaktur Industri Dasar dan 

Kimia ISSI Tahun 2016-2020 

No 
Emiten 

Perusahaan 

Kinerja Keuangan Berdasarkan ROA 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ARNA 5,86   7,55 9,48 11,98 15,91 

2 CPIN 9,17 10,20 16,65 12,33 7,49 

3 IMPC 43.00  45,75 47,08  47,09 84,37 

4 LION 6,17   1,36 2,11 0,13 1,48 

5 TRST 1,03   1,15 1,50   1,06 1,77 

Rata – Rata 65,23  66,01 76,82 72,59 111,02 

            Sumber : www.idx.co.id (Data Diolah) 2021 

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia mengalami 

kenaikan dan penurunan di tahun tertentu. Pada tahun 2016 rata-

rata kinerja keuangan perusahaan sebesar 65,23%. Kemudian 

pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 66,01%. Pada 

tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 76,82%. Pada 

tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 72,59% dan pada 

tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 111,02%. 

Pada kedua fenomena diatas terlihat pada nilai rata-rata 

perusahaan terlihat pada perbandingan tahun 2016 dan 2017 nilai 

perusahaan mengalami kenaikan akan tetapi kinerja keuangan 

mengalami penurunan. Kemudian pada perbandingan tahun 2018, 

2019, dan 2020 nilai perusahaan mengalami kenaikan dan kinerja 

keuangan juga ikut meningkat. Pada umumnya perusahaan 

menganggap bahwa citra perusahaan akan berdampak pada 

kinerja keuangan karena dengan citra yang baik akan membuka 

peluang lebih bagi perusahaan mendapatkan dana investasi dari 

para investor. Akan tetapi besaran nilai perusahaan yang baik 

tidak selalu diikuti dengan kinerja keuangan yang baik, begitu 

juga sebaliknya. Fenomena tersebut menjadi daya tarik bagi 

penulis untuk menggali lebih lanjut hubungan antara nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel perantara. 

http://www.idx.co.id/
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Selain itu, kedua pernyataan tersebut juga perlu diteliti mengenai 

ketertarikan para investor dalam menginvestasikan dana nya pada 

sektor industri dasar dan kimia dan sektor aneka industri. Ketika 

hendak melakukan investasi, para investor tentu akan melihat 

terlebih dahulu apakah perusahaan yang akan ditanami modal 

memiliki kinerja baik atau tidak. Perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik akan dapat memberikan tingkat pengembalian 

saham yang diaharapkan sesuai dengan tujuan utama investor. 

Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia periode 2016-2020. Perusahaan 

manufaktur dipilih karena pertama, perusahaan ini memiliki 

peran penting di dunia industri. Meskipun dalam 

pengoperasiannya memerlukan biaya produksi yang besar akan 

tetapi industri ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia terutama pada 

kontribusinya terhadap Product Domestic Bruto (PDB). Industri 

manufaktur juga merupakan sektor yang cukup stabil dalam era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).22  

Tabel 1.3 

Kontribusi Berbagai Sektor Terhadap Product Domestic 

Bruto 

No Nama  2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sektor Manufaktur 4,26 4,29 4,27 3,80 (2,93) 

2 Sektor Pertambangan 0,95 0,66 2,16 1,22 (1,95) 

3 Sektor Pertanian 3,37 3,37 3,92 3,61 1,77 

4 Sektor Keuangan 8,93 5,47 4,17 6,61 3,25 

  Sumber: Badan Pusat Statistik 

Sesuai data yang terdapat pada tabel 1.3, dapat diketahui 

bahwa sektor manufaktur merupakan sektor penyumbang 

 
22 Rusandia Anggraeni, “Determinan Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia),” Accounthink : 

Journal of Accounting and Finance 1, no. 02 (2016): 93, 

https://doi.org/10.35706/acc.v1i02.530. 
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Product Domestic Bruto terbesar kedua setelah sektor keuangan. 

Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto menuturkan 

bahwa sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang tinggi 

dan tetap berproduksi serta berdaya saing meskipun sempat 

mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir dimasa 

pandemi Covid-19 dan masih menjadi sektor tangguh ditengah 

kondisi prekonomian nasional yang mengalami kontraksi pada 

triwulan II tahun 2020.23 

Penerapan intellectual capital dan good corporate governance 

akan sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Penerapan intellectual capital yang baik akan dapat mendorong 

perusahaan untuk dapat terus melakukan inovasi dan melakukan 

penyesuaian dengan perubahan yang terjadi, dan penerapan good 

corporate governance juga akan dapat membantu perusahaan 

mencapai tujuannya dengan jalan menjaga hak dan hubungan 

antara pihak manajemen perusahaan dengan para stakeholder, 

serta penerapan prinsip-prinsipnya. Tujuan utama perusahaan 

adalah kinerja keuangan yang baik, dan kinerja keuangan yang 

baik akan meningkatkan nilai perushaaan. Peningkatan nilai 

perusahaan akan diperoleh perusahaan dengan penerapan 

intellectual capital dan good corporate governance. 

 Penelitian ini memiliki fokus pada perusahaan manufaktur 

industri dasar dan kimia yang terdaftar dalam Indeks Saham 

Syariah Indonesia tahun 2016-2020. Alasan penulis memilih 

objek tersebut adalah pertama karena pada penelitian sebelumnya 

rata-rata menggunakan seluruh sektor industri manufaktur 

sedangkan penelitian yang hanya berfokus pada industri dasar 

dan kimia belum ada yang menggunakan. Yang kedua, industri 

dasar dan kimia merupakan industri dengan jumlah terbanyak 

dibandingkan industri manufakur lainnya yaitu aneka industri dan 

industri barang konsumsi. Pada tahun 2017 terdapat 158 

 
23“Sektor Industri Masih Jadi Andalan PDB Nasional,” 2020, diakses pada 25 April 

2022, https://kemenperin.go.id/artikel/21922/Sektor-Industri-Masih-Jadi-Andalan-

PDB-Nasional. 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dimana terdapat 71 perusahaan industri dasar dan kimia, 43 aneka 

industri dan 44 industri barang konsumsi.24 Yang ketiga, 

perusahaan industri dasar dan kimia merupakan industri yang 

dapat dikatakan sangat dinamis karena produknya yang akan 

terus diperlukan oleh semua orang yang menyebabkan industri ini 

memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Oleh karena itu 

perusahaan dituntut untuk bertahan dengan selalu membuat 

inovasi baru mengikuti perkembangan yang ada.   

Terdapat suatu fenomena menarik yang terjadi pada 

perusahaan industri dasar dan kimia. Sejak awal tahun 2017 

industri dasar dan kimia tercatat di Bursa Efek Indonesia berhasil 

mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Industri ini berhasil 

mencatat pertumbuhan sebesar 17,08% year to date (ytd). Hal 

tersebut menjadikan sektor ini menjadi sektor yang 

pertumbuhannya paling tinggi kedua setelah sektor keuangan 

dengan angka pertumbuhan sebesar 29,18 ytd.25 Pertumbuhan 

sektor industri dasar dan kimia yang tinggi ditopang oleh 

beberapa sub sektor, yaitu subsektor pulp dan kertas, pakan 

ternak, dan kimia. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hot Kristian 

Maryanto dapat disimpulkan bahwa variabel intellectual capital 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 

keuangan dan good corporate governance berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yenita Arini dan 

Musdholifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan dan good corporate 

 
24 “Perusahaan Manufaktur 2017 (Kode Saham, Nama, IPO),” 2017, diakses pada 10 

Februari 2022, https://www.sahamu.com/perusahaan-manufaktur-2017-kode-saham-

nama-ipo/. 
25 “Sektor Industri Dasar Dan Kimia Berpotensi Meroket,” 2017, diakses pada 10 

Februari 2022, https://investasi.kontan.co.id/news/sektor-industri-dasar-dan-kimia-

berpotensi-meroket. 
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governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan. 

Berdasarkan fenomena dari uraian latar belakang dan hasil 

penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan menguji kembali dengan menggabungkan variabel 

intellectual capital dan good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan dengan menjadikan kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening. Dapat disimpulkan kebaharuan dalam penelitian ini 

terletak pada: (1) Sampel yang digunakan yakni perusahaan 

manufaktur industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Indeks 

Saham Syariah Indonesia; (2) Periode penelitian dilakukan yakni 

pada 5 tahun terakhir yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020. (3) Penelitian ini hanya menggunakan teori resources 

based theory dan stakeholder theory, sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan teori lainnya seperti agency theory dan 

signalling theory (4) Dalam penelitian ini ditinjau dalam 

perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian sebelumnya 

tidak.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul 

penelitian ini adalah: 

 “Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja 

Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI Tahun 2016-

2020)” 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan agar suatu riset dapat berfokus 

pada pokok permasalahan sehingga dapat mencapai tujuan 

penelitian. Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, 

terdapat sejumlah unsur yang akan menjadi pokok bahasan oleh 

penulis sesuai dengan persoalan yang ada. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel yang diangkat dalam penelitian ini terdapat : 

Variabel independen (bebas) yakni intellectual capital dan 
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good corporate governance, variabel dependen (terikat) yakni 

nilai perusahaan, serta variabel intervening yakni kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

2. Penelitian ini hanya menganalisis data-data yang terdapat 

pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan data 

tersebut merupakan data terbaru mengenai keempat variabel 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah intellectual capital mempunyai pengaruh terhadap 

nilai perusahaan? 

b. Apakah intellectual capital mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja keuangan? 

c. Apakah good corporate governance mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan? 

d. Apakah good corporate governance mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja keuangan? 

e. Apakah kinerja keuangan mempunyai pengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

f. Apakah intellectual capital mempunyai pengaruh terhadap 

nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening? 

g. Apakah good corporate governance mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai 

variabel intervening? 

h. Apakah intellectual capital dan good corporate governance 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaaan melalui 

kinerja keuangan sebagai variabel intervening ditinjau dari 

perspektif Islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan uraian rumusan masalah tersebut diatas 

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja keuangan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance 

terhadap nilai perusahaan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan. 

e. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan. 

f. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening. 

g. Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai 

variabel intervening. 

h. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital dan good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan sebagai variabel intervening ditinjau dari 

perspektif Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hal yang paling penting dari sebuah penelitian adalah manfaat 

yang dapat di implementasikan setelah tersingkapnya hasil dari 

penelitian tersebut. Adapun penulis mengharapkan manfaat dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan, serta sebagai tambahan literatur bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang 
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sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana 

perluasan ilmu pengetahuan pada lembaga keuangan syariah 

khususnya pasar modal syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam kepada penulis mengenai 

intellectual capital, good corporate governance, nilai 

perusahaan, dan kinerja keuangan pada indeks saham 

syariah Indonesia.  

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah ilmu 

pengetahuan tentang intellectual capital, good corporate 

governance, nilai perusahaan, dan kinerja keuangan 

indeks saham syariah Indonesia serta dapat diganakan 

sebagai referensi dan masukan untuk peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama. 

c. Bagi pihak perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

literatur dalam pengambilan kebijakan oleh pihak 

manajemen perusahaan mengenai pengaruh intellectual 

capital dan good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai laporan perusahaan sebagai acuan dalam 

membuat keputusan investasi. Diharapkan juga dapat 

memberikan pijakan baru dalam berinvestasi yang tidak 

hanya terpaku pada unit-unit moneter. 

c. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada masyarakat berupa stimulus sebagai pengontrol 

atas segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kerterkaitan 

dengan penelitian ini. Setelah melakukan studi pustaka dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian 

yang berkaitan atau relevan dengan Pengaruh Intellectual Capital 

dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI Tahun 2016-

2020) yaitu:  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yenita Arini dan 

Musdholifah Musdholifah dengan judul Pengaruh Intellectual 

Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 

keuangan. Dan terdapat pengaruh antara good corporate 

governance dengan proksi komisaris independen dan komite 

audit terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan yang 

diukur sebagai variabel intervening. 

 Hal ini juga didukung oleh pendapat Hot Kristian Maryanto 

dengan penelitiannya yang bejudul Pengaruh Intellectual Capital 

dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada 

Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011-2014, menunjukkan hasil bahwa intellectual capital 

memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan yang buktikan dari hasil 

nilai signifikansi < 0,05 dan variabel good corporate governance 

dengan proksi kepemilikan manajerial, komisaris independen dan 

komite audit memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel 
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intervening karena tidak semua indikator good corporate 

governance yang digunakan dalam penelitian tersebut 

menunjukkan hasil positif terhadap nilai perusahaan apabila 

dimediasi oleh kinerja keuangan. 

Sedangkan Penelitian yang dilakukan Astri Rosiana dan Arya 

Samudra Mahardhika dengan judul Pengaruh Good Corporate 

Governance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan 

menunjukkan hasil bahwa tidak semua proksi yang digunakan 

untuk mengukur good corporate governance memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan, sehingga diperoleh hasil bahwa 

variabel good corporate governance memiliki pengaruh namun 

secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Di sisi lain penelitian yang dilakukan Yulia Kusumandari dan 

Sapari dengan judul Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening menunjukkan hasil bahwa intellectual capital 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan dengan proksi Return On Asset (ROA). Akan 

tetapi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan dengan proksi Earning Per Share (EPS).  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Syntia Ayu Kurnia 

Hasan dan Titik Mildawati dengan judul Pengaruh Good 

Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening menunjukkan 

hasil bahwa variabel good corporate governance memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 

proksi Price Book Value (PBV) akan tetapi good corporate 

governance tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan dengan indikator pengukuran Return 

On Asset (ROA), sebaliknya good corporate governance 

memiliki pengaruh signifikan apabila menggunakan indikator 

pengukuran Earning Per Share (EPS). 

Berikutnya penelitian yang dilakukan Hanif Auliyah dan Nur 

Fadjrih Asyik dengan judul Pengaruh Intellectual Capital 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai 
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Variabel Intervening menunjukkan hasil bahwa Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan dan nilai perusahaan. dan intellectual capital 

tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh variabel kinerja keuangan. 

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronny Andri 

Wijaya dengan judul Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) ditemukan bahwa 

intellectual capital memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan. dan intellectual capital tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh variabel 

kinerja keuangan 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh I ketut Yoni Maha 

Dharma Isvara, Made Arie Wahyuni, dan I Putu Julianto dengan 

judul Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur Pada Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2016)  mengungkapkan bahwa intellectual capital memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, intelllectual capital 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan intellectual 

capital berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan melalui 

variabel kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan G.A Sri Oktaryani, I Nyoman 

Nugraha A.P, Siti ofiyah, Iwan Kusuma Negara, I Gede Mandra 

dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia) diperoleh hasil bahwa good corporate governance 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan 

dengan proksi return on asset berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan,dan berpengaruh negatif dengan proksi return on 

equity, good corporate governance berpengaruh positif terhadap, 
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kinerja keuangan dengan proksi return on asset dan berpengaruh 

negatif dengan proksi return on equity. 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Gede Marco Pradana 

Dika Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati dengan judul Pengaruh 

good corporate governance pada nilai perusahaan dengan kinerja 

keuangan sebagai variabel mediasi menemukan bahwa penerapan 

good corporate governance memiliki pengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dan kinerja keuangan, good corporate 

governance tidak memiliki pengaruh terhadap, nilai perusahaan 

apabila dimediasi oleh variabel kinerja keuangan. 

Sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, berikut tabel identitas penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini: 

Tabel 1.4 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

1 Yenita 

Arini dan 

Musdholifa

h 

Musdholifa

h (2018) 

Pengaruh 

Intellectua

l Capital 

dan Good 

Corporate 

Governan

ce 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n Dengan 

Kinerja 

Keuangan 

Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g (Studi 

Pada 

Perusahaa

n 

Subsektor 

Independen 

(X): 

intellectual 

capital dan 

good 

corporate 

governance.  

Dependen 

(Y):  Nilai 

Perusahaan. 

Intervening 

(Z): Kinerja 

Keuangan 

(ROA) 

Pada 

penelitian 

ini tekni 

pengolahan 

data 

dilakukan 

dengan 

Analisis 

Jalur.  

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

variabel 

intellectual 

capital 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

keuangan. 

Sedangkan 

variabel 

komite audit 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kinerja 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

Perbankan 

Yang 

Listing di 

BEI 

Periode 

2013-

2015) 

keuangan. 

Selanjutnya 

untuk 

variabel 

intellectual 

capital 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Sedangkan 

variabel 

komisaris 

independen 

dan komite 

audit tidak 

berpengaruh 

terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Kemudian 

untuk 

pengaruh 

variabel 

intellectual 

capital 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

dapat 

dimediasi 

oleh kinerja 

keuangan. 

Namun 

pengaruh 

variabel 

komisaris 

independen 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

dan komite 

audit 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

tidak dapat 

dimediasi 

oleh kinerja 

keuangan 

dengan 

menggunaka

n proksi 

Return On 

Asset (ROA) 

2 Hot 

Kristian 

Maryanto 

(2017) 

Pengaruh 

Intellectua

l capital 

dan Good 

Corporate 

Governan

ce 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n Dengan 

Kinerja 

Keuangan 

Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g Pada 

Perusahaa

n 

Manufaktu

r Terdaftar 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Tahun 

2011-2014 

Independen 

(X): 

intellectual 

capital dan 

good 

corporate 

governance.  

Dependen 

(Y):  Nilai 

Perusahaan. 

Intervening 

(Z): Kinerja 

Keuangan 

(ROE) 

Pada 

penelitian 

ini 

pengujian 

dilakukan 

dengan 

metode 

analisis 

jalur 

dengan 

menggunak

an 

purposive 

random 

sampling 

method 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

variabel 

intellectual 

capital 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

melalui 

profitabilitas

. Dan good 

corporate 

governance 

berpengaruh 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

namun tidak 

signifikan. 

Hal tersebut 

dibuktikan 

dengan tidak 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

semua proksi 

good 

corporate 

governance 

dalam 

penelitian 

tersebut 

perpengaruh 

positif 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

melalui 

profitabilitas 

yang 

diproksikan 

dengan 

Return On 

Equity 

(ROE) 

3 Safira 

Ma`auyah 

dan Fera 

Tjahjani 

(2021) 

Pengaruh 

Intellectua

l capital 

dan Good 

Corporate 

Governan

ce 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n Dengan 

Kinerja 

Keuangan 

Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g 

Independen 

(X): 

intellectual 

capital dan 

good 

corporate 

governance.  

Dependen 

(Y):  Nilai 

Perusahaan. 

Intervening 

(Z): Kinerja 

Keuangan 

(ROA) 

Pada 

penelitian 

ini, analisis 

dilakukan 

dalam 

kurun 

waktu 

2015-2019 

dengan 

sampel 

perusahaan 

perbankan 

syariah. 

Pemilihan 

sampel 

menggunak

an 

purposive 

sampling. 

Teknik 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

pada 

pengujian 

hipotesis 

struktural 

pertama 

menunjukka

n bahwa 

intellectual 

capital 

dengan 

proksi VAIC 

dan good 

corporate 

governance 

dengan 

proksi 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

analisis 

yang 

digunakan 

adalah  

path 

analysis, 

dan uji 

hipotesis 

hubungan 

antar 

variabel. 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

simultan 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

dengan 

proksi return 

on asset. 

Sedangkan 

hasil 

hipotesis 

struktural 

kedua 

diperoleh 

hasil bahwa 

nilai 

perusahaan 

dengan 

proksi 

Tobins`Q 

memiliki 

pengaruh 

simultan 

terhadap 

intellectual 

capital dan 

good 

corporate 

governance. 

4 Yulia 

Kusumand

ari dan 

Sapari 

(2019) 

Pengaruh 

Intellectua

l capital 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n Dengan 

Kinerja 

Keuangan 

Independen 

(X): 

intellectual 

capital dan 

good 

corporate 

governance.  

Dependen 

Pada 

penelitian 

ini, metode 

pemilihan 

sampe 

menggunak

an 

purposive 

sampling 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukka

n bahwa 

intellectual 

capital 

memiliki 

pengaruh 

positif 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g 

(Y):  Nilai 

Perusahaan. 

Intervening 

(Z): Kinerja 

Keuangan 

(ROA, ROE, 

EPS) 

dengan 

variabel 

intervening 

yang diukur 

dengan 

Return On 

Asset 

(ROA),  

Return On 

Equity 

(ROE) dan 

Earning 

Per Share 

(EPS). 

Sedangkan 

variabel 

dependen 

diukur 

menggunak

an Price 

Book Value 

(PBV). 

Analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

analisis 

jalur. 

terhadap 

Return On 

Asset (ROA) 

dan Return 

On Equity 

(ROE) 

sedangkan 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Earning Per 

Share (EPS) 

sehingga 

yang mampu 

mempengaru

hi secara 

tidak 

langsung 

hubungan 

antara 

intellectual 

capital 

dengan nilai 

perusahaan 

adalah 

kinerja 

keuangan 

yang diukur 

dengan 

return on 

asset (ROA) 

dan return 

on equity 

(ROE). 

Sedangkan 

earning per 

share (EPS) 

tidak mampu 

mempengaru
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

hi hubungan 

tidak 

langsung 

antara 

Intellectual 

capital 

dengan nilai 

perusahaan. 

5 Syntia Ayu 

Kurnia 

Hasan dan 

Titik 

Mildawati 

(2020) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governan

ce 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n Dengan 

Kinerja 

Keuangan 

Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g 

 

 

Independen 

(X): 

intellectual 

capital dan 

good 

corporate 

governance.  

Dependen 

(Y):  Nilai 

Perusahaan. 

Intervening 

(Z): Kinerja 

Keuangan 

(ROA dan 

EPS) 

 

Pada 

penelitian 

ini, metode 

yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif. 

Metode 

pemilihan 

sampe 

menggunak

an 

purposive 

sampling 

dengan 

metode 

analisis 

adalah path 

analysis 

dan analisis 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukka

n beberapa 

hasil yakni: 

Good 

Corporate 

Governance 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

dengan 

proksi Price 

Book Value 

(PBV). 

Good 

Corporate 

Governance 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

Return On 

Asset 

(ROA). 

Good 

Corporate 

Governance 



28 
 

 
 

N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Earning Per 

Share (EPS). 

, EPS 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

price boook 

value (PBV). 

Return on 

asset (ROA) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

price boook 

value (PBV). 

 

 
6 Hanif 

Auliyah 

dan Nur 

Fadjrih 

Asyik 

(2016) 

 

Pengaruh 

Intellectua

l Capital 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n Dengan 

Kinerja 

Keuangan 

Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g 

 

Variabel 

Independen 

(X):intellect

ual capital, 

dependen 

(Y): nilai 

perusahaan, 

Intervening 

(Z):kinerja 

keuangan 

 

Pada 

penelitian 

ini,  

variabel 

intervening 

yang diukur 

dengan 

Return On 

Equity 

(ROE) 

Sedangkan 

variabel 

dependen 

diukur 

menggunak

an Price 

Book Value 

(PBV). 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

intellectual 

capital 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

dan nilai 

perusahaan. 

dan 

intellectual 

capital tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

Analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

linier 

berganda 

dan analisis 

jalur. 

 

 

nilai 

perusahaan 

yang 

dimediasi 

oleh variabel 

kinerja 

keuangan. 

 

7 Ronny 

Andri 

Wijaya 

 

Pengaruh 

Intellectua

l Capital 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n Dengan 

Profitabilit

as Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g (Studi 

Pada 

Perusahaa

n 

Tambang 

yang 

Terdaftar 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Period 

2014-

2018)  

 

Variabel 

Independen 

(X):intellect

ual capital, 

dependen 

(Y): nilai 

perusahaan, 

Intervening 

(Z):kinerja 

keuangan 

 

Pada 

penelitian 

ini, variabel 

intervening 

menggunak

an proksi 

Return On 

Asset 

(ROA) 

Sedangkan 

variabel 

dependen 

diukur 

menggunak

an Price 

Book Value 

(PBV). 

Analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

linier 

berganda 

dan analisis 

jalur. 

 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

intellectual 

capital 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

dan nilai 

perusahaan. 

dan 

intellectual 

capital tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

yang 

dimediasi 

oleh variabel 

kinerja 

keuangan. 

 

8 I ketut 

Yoni Maha 

Dharma 

Isvara, 

Pengaruh 

intellectua

l capital 

terhadap 

Variabel 

Independen 

(X):intellect

ual capital, 

Pada 

penelitian 

ini, variabel 

intervening 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukka

n bahwa 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

Made Arie 

Wahyuni 

dan I Putu 

Julianto 

 

nilai 

perusahaa

n dengan 

kinerja 

keuangan 

sebagai 

variabel 

intervenin

g (Studi 

Pada 

Perusahaa

n 

Manufaktu

r Pada 

Bursa 

Efek 

Indonesia 

Periode 

2013-

2016) 

 

dependen 

(Y): nilai 

perusahaan, 

Intervening 

(Z):kinerja 

keuangan 

 

menggunak

an proksi 

Return On 

Asset 

(ROA) 

Sedangkan 

variabel 

dependen 

diukur 

menggunak

an Price 

Book Value 

(PBV). 

Analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

linier 

berganda 

dan analisis 

jalur. 

 

good 

corporate 

governance 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

nilai 

perusahaan, 

kinerja 

keuangan 

dengan 

proksi ROA 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

nilai 

perusahaan,d

an 

berpengaruh 

negatif 

dengan 

proksi ROE, 

good 

corporate 

governance 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap, 

kinerja 

keuangan 

dengan 

proksi ROA 

dan 

berpengaruh 

negatif 

dengan 

proksi ROE 

 

9 G.A Sri Pengaruh Variabel Pada Hasil 
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N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

Oktaryani, 

I Nyoman 

Nugraha 

A.P, Siti 

ofiyah, 

Iwan 

Kusuma 

Negara, I 

Gede 

Mandra  
 

 

Good 

Corporate 

Governan

ce 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaa

n dengan 

Profitabilit

as Sebagai 

Variabel 

Intervenin

g (Studi 

Pada 

Perusahaa

n 

Perbankan 

di Bursa 

Efek 

Indonesia) 

Independen 

(X): Good 

Corporate 

Governance 

(Y): nilai 

perusahaan, 

Intervening 

(Z):kinerja 

keuangan 

 

penelitian 

ini, variabel 

intervening 

menggunak

an proksi 

Return On 

Asset 

(ROA) 

Sedangkan 

variabel 

dependen 

diukur 

menggunak

an Price 

Book Value 

(PBV). 

Analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

analisis 

jalur. 

 

 

penelitian ini 

menunjukka

n bahwa 

good 

corporate 

governance 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

nilai 

perusahaan, 

kinerja 

keuangan 

dengan 

proksi ROA 

berpengaruh 

terhadap 

nilai 

perusahaan,d

an 

berpengaruh 

negatif 

dengan 

proksi ROE, 

good 

corporate 

governance 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap, 

kinerja 

keuangan 

dengan 

proksi ROA 

dan 

berpengaruh 

negatif 

dengan 
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Sumber: Data Diolah 2021 

 

Sesuai dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-

sama meneliti variabel intellectual capital dan good corporate 

governance. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini yaitu pertama pada penggunaan sampel 

N

O 

Penulis 
(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil 
(Kesimpulan) 

proksi ROE 

 

 

10 Gede 

Marco 
Pradana 

Dika Putra 

dan Ni 

Gusti Putu 

Wirawati 

Pengaruh 

good 

corporate 

governanc

e pada 

nilai 

perusahaa

n dengan 

kinerja 

keuangan 

sebagai 

variabel 

mediasi 

Variabel 

Independen 

(X): Good 

Corporate 

Governance 

(Y): nilai 

perusahaan, 

Intervening 

(Z):kinerja 

keuangan 

 

Pada 

penelitian 

ini, variabel 

intervening 

menggunak

an proksi 

Return On 

Asset 

(ROA) 

Sedangkan 

variabel 

dependen 

diukur 

menggunak

an Price 

Book Value 

(PBV). 

Analisis 

yang 

digunakan 

adalah 

analisis 

jalur. 

 

 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukka

n bahwa 

good 

corporate 

governance 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

dan kinerja 

keuangan, 

good 

corporate 

governance 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap, 

nilai 

perusahaan 

apabila 

dimediasi 

oleh variabel 

kinerja 

keuangan 
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yang digunakan adalah perusahaan manufaktur industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

sedangkan penelitian terdahulu belum ada yang berfokus 

memakai sampel industri tersebut. Perbedaan yang kedua yaitu 

pada rentang waktu penelitian yang lebih terkini yaitu tahun 2016 

sampai dengan tahun 2020 sedangkan pada penelitian terdahulu 

periode yang digunakan dibawah tahun 2016. Perbedaan yang 

ketiga terletak pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini 

menggunakan resources based theory dan stakeholder theory, 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan agency theory, 

signalling theory, dan lain sebagainya. Perbedaan keempat yaitu 

dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, 

sedangkan penelitian sebelumnya tidak. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika 

penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN   

HIPOTESIS 

Bab landasan teori dan pegujian hipotesis 

menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori yang menjelaskan tentang resources 

based theory dan stakeholder theory serta variabel -

variabel yang diteliti meliputi intellectual capital, 

good corporate governance, nilai perusahaan, dan 

kinerja keuangan. Selain itu juga membahas 

hipotesa, yang menjelaskan teori-teori yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan dan 



34 
 

 
 

penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori 

yang digunakan dalam analisa penelitian. 

BAB III :     METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

yang meliputi waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel 

dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan 

reabilitas data, uji prasyarat analisis serta uji 

hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan 

tentang deskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan atas 

hasil pembahasan analisis data penelitian dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Resources Based Theory 

Edith Penrose menyatakan bahwa perusahaan adalah 

kumpulan atas berbagai sumber daya yang produktif. Apabila 

sumber daya yang produktif tersebut mampu memenuhi 

persyaratan bahwa tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat 

digantikan dan tidak dapat di ditiru. Sumber daya ini akan 

dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dengan 

asumsi bahwa perusahaan berusaha untuk membedakan diri 

dari pesaing untuk mendapatkan dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif.26  

Menurut Wermfelt dalam penelitiannya dengan resources 

based theory atau teori sumber daya mengemukakan dan 

menghubungkan persaingan di antara poisisi pasar produk 

dengan persaingan diantara posisi sumber daya. Beliau juga 

menyatakan bahwa perusahaan akan mampu meraih 

keunggulan dalam persaingan bisnis dan memperoleh kinerja 

keuangan yang baik dan optimal dengan cara memanfaatkan 

dan mengelola aset-asetnya dengan baik yang berwujud dan 

yang tidak. Hal tersebut dianggap penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan di masa depan.27 

Resources Based Theory menyatakan bahwa perusahaan 

memiliki sumber daya yang dapat menjadikan perusahaan 

memiliki keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan 

perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. 

Ketika perusahaan mampu mengelola seluruh sumber daya 

 
26 Amin Wibowo, Corporate Strategy (Konsep Dan Praktik) (Yogyakarta: Andi 

Publisher, 2020), 33. 
27 Michael A Hitt dan Kai Xu Christina Matz Carnes, “Teori Berbasis Sumber Daya 

Dalam Riset Manajemen Operasi,” Jurnal Manajemen Operasi, 2015, 2, 93, 

https://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2015.11. 
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nya dengan menerapkan sistem pengelolaan perusahaan yang 

tepat yakni dengan intellectual capital dan good corporate 

governance maka hal tersebut tentu akan dapat meningkatkan 

nila perusahaan. dengan nilai perusahaan yang baik, investor 

akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan pilihannya 

dalam hal investasi yang kemudian dana tersebut akan 

memberikan keuntungan pula bagi perusahaan berupa 

peningkatan kinerja keuangan.28 

 

2. Stakeholder Theory 

Teori stakeholder menurut Edward Freeman merupakan 

teori yang menyatakan bahwa seluruh stakeholder berhak 

mendapat informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi 

mempengaruhi keberadaan stakeholder yang telah 

memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak 

langsung29. Informasi tersebut adalah berupa laporan tahunan 

perusahaan yang merupakan cerminan kinerja suatu 

perusahaan. melalui informasi tersebut para stakeholder akan 

mengukur dan membandingkan kinerja perusahaan agar dapat 

membuat keputusan dan strategi untuk kemajuan perusahaan. 

Lebih lanjut freeman mengatakan bahwa semakin banyak 

pemangku kepentingan yang dipuaskan oleh perusahaan, 

maka tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan 

memiliki peluang untuk besar dan sukses. Teori ini 

menjelaskan hubungan yang terjadi antara manajemen 

perusahaan dengan para stakeholder.30  Dalam teori ini, 

akuntabilitas juga dianggap penting karena dalam melaporkan 

informasi pada laporan tahunan seharusnya laporan non 

 
28 Ihyahul Ulum, Intellectual capital (Model Pengukuran, Framework Pengungkapan, 

Dan Kinerja Organisasi) (Malang: UMM PRESS, 2017), 23. 
29 Ihyahul Ulum, Intellectual capital: Konsep Dan Kajian Empiris (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2009), 4. 
30 Iwan Sukoco, “Fungsi Public Relations Dalam Menjalankan Akivitas Corporate 

Social Responsibility,” Jurnal Dinamika Manajemen 4, no. 2 (2013): 192. 
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keuangan perusahaan juga disajikan selain dari informasi 

laporan keuangan.31 

Dalam konteks ini, para pemangku kepentingan berwenang 

untuk memberikan pengaruh kepada manajemen dalam proses 

mendayagunakan seluruh potensi dari organisasi. Intellectual 

capital dan good corporate governance menjadi upaya 

perusahan dalam menyelaraskan kepentingan perusahaan 

dengan pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan strategi 

dengan baik dan maksimal maka akan menciptakan nilai 

perusahaan yang kemudian hal tersebut juga akan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan. 

 

3. Intellectual Capital 

a. Definisi Intellectual Capital 

Menurut Stewart, intellectual capital didefinisikan 

sebagai materi intelektual yang meliputi pengetahuan, 

informasi, kekayaan intelektual, serta pengalaman dari 

pekerja yang digunakan dalam rangka menciptakan 

kesejahteraan.32 

Bontis menyatakan bahwa intellectual capital atau  

yang disebut dengan modal intelektual merupakan aset 

tidak berwujud berupa sumber daya dan pengetahuan, 

kemampuan dan kompetensi yang berfungsi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang mencakup seluruh 

pengetahuan karyawan, organisasi serta kemampuan 

mereka dalam menciptakan nilai tambah sehingga 

perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif secara 

berkelanjutan.33 

 
31 Yulia Kusumandari, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” Jurnal Ilmu Dan Riset 

Akuntansi 6, no. 4 (2019): 3. 
32 Stewart Thomas. A, Modal Intelektual - Kekayaan Baru Organisasi (London: 

Penerbit Nicholas Brealey, 2002), 66. 
33 Bontis Nick, “Menilai Aset Pengetahuan: Tinjauan Model Yang Digunakan Untuk 

Menugkur Modal Intelektual,” Jurnal Manajemen Internasional 3, no. 1 (2001): 42. 
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b. Komponen Intellectual Capital 

Komponen-komponen intellectual capital menurut 

Sveiby dan Bontis adalah sebagai berikut:34 

1) Human Capital (HC) adalah kombinasi dari 

pengetahuan, bakat, dan kemampuan melakukan 

inovasi serta kemampuan menyelesaikan tugas yang 

meliputi nilai perusahaan, kultur dan filsafatnya. 

Apabila perusahaan berhasil dalam mengelola 

pengetahuan karyawannya, maka hal tersebut akan 

dapat meningkatkan human capital. Human capital atau 

sumber daya manusia merupakan sumber daya 

kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang 

terdapat pada setiap individu yang ada didalamnya. 

inilah yang nantinya akan mendukung structural capital 

atau modal struktural dan customer capital atau modal 

pelanggan. 

2) Structural Capital (SC) adalah infrastruktur yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan pasar. Beberapa yang termasuk dalam 

structural capital atau modal struktural yaitu sistem 

teknologi, sistem operasional perusahaan, paten, merk 

dagang dan kursus pelatihan. 

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

memiliki hubungan dengan perusahaan, dengan kata 

lain pihak ini adalah yang menerima pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 
34 Listiya Ike Purnomo, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Industri Jasa Sektor Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2011-2015,” Jurnal Akuntansi Berkelanjutan, Vol. 1, No. 1, (2018): 88–89. 
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c. Formulasi Intellectual Capital 

Formulasi yang digunakan dalam mengukur intellectual 

capital adalah sebagai berikut:35 

1) Value Added  of Capital Employed (VACA). 

Merupakan indikator untuk mengukur nilai tambah 

atau value added yang diciptakan oleh satu unit dari 

physical capital. Indikator ini mengasumsikan bahwa 

apabila 1 unit capital employed menghasilkan return 

yang lebih besar daripada perusahaan lain maka 

perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan 

capital emlpoyed nya. 

2) Value Added Human Capital (VAHU) 

Merupakan indikator yang menunjukkan seberapa 

banyak, value added dapat dihasilkan dengan dana 

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan 

antara value added dan human capital memberikan 

indikasi bahwa kemampuan human capital dalam 

menciptakan nilai perusahaan. 

3) Structural Capital Value Added (STVA) 

Merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi 

structural capital dalam menciptakan nilai. Structural 

Capital Value Added mengukur jumlah structural 

capital yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah 

dari value added dan menjadi indikasi sejauh mana 

keberhasilan structural capital dalam menciptakan 

nilai. Structural capital tidak independen seperti 

human capital. Artinya, semakin besar kontribusi 

human capital dalam value creation, maka kontribusi 

structural capital akan semakin kecil. 

 

 

 

 
35 Ulum, Intellectual capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & 

Kinerja Organisasi, 5-7. 
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d. Intellectual Capital Dalam Perspektif Islam 

Intellectual capital dalam pandangan Islam apabila 

merujuk pada Al-Quran dan Hadits merupakan salah satu hal 

penting yang harus diperhatikan perusahaan. pada 

hakikatnya intellectual capital akan sangat mendorong 

kemajuan bisnis perusahaan karena terdiri dari ilmu 

pengetahuan, daya fikir, serta berbagai kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki tenaga kerja. Tenaga kerja 

merupakan sumber daya insani yang selalu ada di suatu 

perusahaan. pengetahuan merupakan hal yang harus dimiliki 

seseorang baik di lingkungan kerja maupun lingkungan 

masyarakat.36 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Jasiyah 

ayat 13: 

ْنُه  ِانَّ ِفْ ٓذِلَك ََلٓٓيٍت   عاا مِٰ ي ْ َوَسخََّر َلُكْم مَّا ِِف السَّٓمٓوِت َوَما ِِف اَْلَْرِض َجَِ
١٣ -لَِٰقْوٍم ي َّتَ َفكَُّرْوَن   

Artinya: Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai 

rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

orang-orang yang berpikir. (Q.S Al Jasiyah [45]: 13)37 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

telah menundukkan semua apa yang ada di langit dan bumi 

dengan rahmatNya agar manusia dapat menjalankan 

tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan mencari manfaat 

dari kehidupannya. Manusia diwajibkan untuk mencari 

manfaat sebanyak-banyaknya karena pada hakikatnya 

manusia diciptakan dengan diberikan akal sehat dan 

kemampuan berfikir. Ilmu pengetahuan, kecepatan dalam 

 
36 Veithzal Rifan Zainal dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia Islami (Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), 20. 
37 Al-Quran dan Terjemahnya Surat Al Jasiyah Ayat 13 (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro). 
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menghadapi perubahan, serta inovasi sangat penting untuk 

dimiliki. Pada hakikatnya, harta merupakan amanah yang 

harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh 

karena itu manusia harus memiliki pengetahuan yang cukup 

agar mampu mengatur, mengelola, dan mengalokasikan 

harta tersebut dengan benar dan tepat. Hal tersebut tertera 

dalam hadits berikut:   

 ِإَذا َوَسّلمَْ َعَلي هِْ اَللُّْ َصّلى اَللِّْ َرُسولُْ قَالَْ قَالَْ َعن هُْ اَللُّْ َرِضيَْ ُهَري  َرةَْ َأِبْ َعنْ 

ََمانَةُْ ُضيَِِّعتْ   ِإَذْا قَالَْ اَللِّْ َرُسولَْ يَْ ِإَضاَعتُ َها َكي فَْ قَالَْ الّساَعةَْ فَان  َتِظرْ  اْل 
ِندَْ َم رُْ ُأس  ِلهِْ َغي ِْ ِإَلْ اْل  الّساَعةَْ فَان  َتِظرْ  َأه   

Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah tidak lagi 

dipegang teguh maka tunggulah saat kehancuran. Abu 

Hurairah bertanya, bagaimana orang yang tidak memegang 

amanah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab: Apabila suatu 

urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka 

tunggulah saat kehancuran.38 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa amanah 

merupakan hal yang harus dijaga, seperti halnya urusan 

pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan seseorang harus 

memiliki pemahaman yang cukup agar apa yang 

dikerjakan menjadi maksimal. Tidak dibenarkan bagi 

seseorang yang ingin melakukan pekerjaan namun tidak 

memiliki ilmu dan pemahaman yang cukup tentang 

pekerjaannya. 

 

4. Good Corporate Governance 

a. Definisi Good Corporate Governance 

Menurut OECD (Organization for Economic 

Cooperation & Development), good corporate 

governance atau dalam bahasa indonesia tata kelola 

perusahaan yang baik adalah kumpulan hubungan antara 

 
38 Hadits Shahih Al-Bukhari, Hadits Ke 6131, Juz.5, 2382. 
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pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, serta 

pemangku kepentingan lainnya di dalam perusahaan. 

good corporate governance yang baik akan dapat 

memberikan insentif yang baik bagi para pemangku 

kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

penerapan good corporate governance juga dapat 

mencegah terjadinya praktik-praktik bisnis yang dilarang. 

Selain itu juga dapat mendorong terciptanya iklim 

persaingan yang sehat dan keterbukaan informasi.39 

Menurut Omasis dan Robin, good corporate 

governance merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang 

dirancang dalam rangka pengelolaan perusahaan dengan 

berlandaskan prinsip-prinsip tertentu untuk meningkatkan 

nilai perusahaan dalam jangka panjang.40 

 

b. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Menurut KEP-117/M-MBU/2002 prinsip-prinsip 

dasar Good Corporate Governance adalah sebagai 

berikut:41 

1) Kewajaran dan kesetaraan (fairness) 

Prinsip ini dilakukan agar pengelola 

memperlakukan pemangku kepentingan secara adil 

dan setara, baik pemangku kepentingan primer 

(pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal) 

maupun sekunder (pemerintah, masyarakat, serta 

pihak lainnya).42 Prinsip inilah yang memunculkan 

 
39  Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman, Good Corporate 

Governance (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 11. 
40 Rudiyanto. Susetyorini dan Umi Elan, Good Corporate Governance (Teori Dan 

Implikasinya Di Indonesia (Jakarta: Refika Aditama, 2019), 105. 
41 Jajang Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Dedi Badruzaman, Good Corporate 

Governance, ed. Irman Firmansyah (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 

2015), 158. 
42 Mohammad Makhrus, “Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan 

Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Perusahaan 
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konsep mengedepankan kepentingan atas 

stakeholders dan bukan hanya shareholders. 

 

2) Keterbukaan (transparency) 

Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan 

prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan 

penyampaian informasi. Lebih dalam bahwa 

informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, 

dan tepat waktu kepada semua pemangku 

kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal tertentu yang 

dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, maupun 

ditunda-tunda pengungkapannya. Dalam hal ini 

perusahaan secara rutin menyampaikan beberapa 

laporan yang diwajibkan oleh perusahaan. 

3) Akuntabilitas (accountability) 

Kewajiban bagi para pengelola untuk membina 

sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya (reliable) dan 

berkualitas. Penerapan akuntabilitas di suatu 

perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggung 

jawaban perusahaan kepada seluruh pemangku 

kepentingan yang bertujuan agar dalam pengelolaan 

perusahaan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

4) Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kewajiban bagi para pengelola untuk memberikan 

pertanggung jawaban atas semua tindakan dalam 

pengelolaan perusahaan kepada para pemangku 

kepentingan sebagai wujud kepercayaan dan 

wewenang yang telah diberikan. Eksistensi bisnis 

perusahaan tidak hanya bermanfaat untuk para 

pengguna jasa perusahaan saja, akan tetapi juga 

 
Go Publik Di BEI Yang Mengeluarkan Saham Syariah,” Jurnal Akuntansi Dan 

Keuangan Islam, 2012, 54–55. 
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bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Manfaat yang 

diberikan perusahaan merupakan suatu bentuk 

tanggung jawabnya dalam rangka menjaga 

eksistensinya di mata publik. 

5) Independensi (independency) 

Merupakan suatu keadaan dimana para pengelola 

mengambil suatu keputusan bersifat profesional, 

mandiri, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari 

tekanan serta pengaruh dari pihak manapun yang 

bertentangan dengan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. 

Perusahaan harus selalu memastikan bahwa 

perusahaan dikelola secara independen, yakni tidak 

terpengaruh dan tidak saling mendominasi atas 

kepentingan tertentu dan juga bebas dari benturan 

kepentingan.   

 

c. Manfaat Good Corporate Governance 

Berbagai manfaat yang diperoleh perusahaan dengan 

penerapan good corporate goverenance adalah sebagai 

berikut:43 

1) Penerapan good corporate governance akan dapat 

meminimalisir biaya yang timbul akibat pendelegasian 

kewenangan kepada manajemen untuk kepentingan 

pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap 

perilaku manajemen tersebut sendiri. 

2) Perushaan akan dapat meminimalkan biaya yang harus 

ditanggung perusahaan apabila mengajukan pinjaman 

kepada pihak kreditur. Pinjaman tersebut merupakan 

dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik yang 

kemudian akan menciptakan pandangan positif bagi 

para  kreditur. 

 
43 Jojok Dwiridotjahjono, “Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan 

Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia”, Jurnal 

Administrasi Bisnis, 5, no.2, (2009): 104. 
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3) Good Corporate Governance akan memberikan 

kemudahan dalam pengambilan keputusan secara baik 

dan optimal, dapat meningkatkan efisiensi dan 

terciptanya budaya keja yang lebih sehat. Dengan 

efisiensi dan budaya kerja yang sehat, maka kinerja 

perushaan juga akan meningkat secara positif. 

4) Dapat menghindarkan dari tindakan penyalahgunaan 

wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan 

perusahaan. hal tersebut tentu akan melindungi 

perusahaan dari kerugian akibat tindakan tersebut, 

karena, selain itu good corporate governance juga akan 

dapat menghalangi dilakukannya tindakan rekayasa 

kinerja yang dapat mengakibatkan fundamental 

perusahaan tidak dapat tebaca dalam laporan keuangan 

perushaan tersebut. 

5) Dengan penerapan good corporate governnace 

dianggap akan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

sebagai akibat dari kepercayaan para investor kepada 

perushaan, sehingga hal tersebut akan memudahkan 

perusahaan dalam memperolh tambahan dana yang 

diperlukan untuk berbagai kepentingan operasional 

perusahaan. 

 

d. Good Corpororate Governance Dalam Perspektif Islam 

Islam mempunyai konsepsi yang lebih utuh dan lebih 

komprehensif disertai dengan akhlaqul karimah dan 

ketakwaan yang menjadikannya sebagai dinding kokoh 

agar tidak terperosok ke dalam perilaku yang tidak sesuai 

dengan syariat seperti praktik ilegal, kecurangan, dan 

perilaku tidak jujur ketika mengemban suatu amanah. 

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

oleh Aisyah r.a yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah 

menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan 

yang dilakukan dengan baik.”  
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Allah SWT berfirman dalam surah An Nahl ayat 90:  

لِْ َيَ ُمرُْ اَللَِّْٰ ِانّْ َسانِْ ِِبل َعد   َعنِْ َويَ ن  ٰهى ال ُقر ٰبْ ِذى َوِاي  َتۤائِْ َواْل ِح 
َشۤاءِْ ٩٠ -َتذَّكُرو نَْ َلَعّلُكمْ  يَِعُظُكمْ  َوال بَ غ يِْ َوال ُمن َكرِْ ال َفح   

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada 

kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, 

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S 

An Nahl, [16]: 90)44 

Muqorobin Menyatakan bahwa good corporate 

governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-

prinsip berikut ini:45 

a. Tauhid 

Merupakan fondasi utama atau prinsip tertinggi dari 

seluruh ajaran Islam dan menjadi konep dasar bagi 

kehidupan ummat di segala sisi. Apabila seseorang 

hendak melakukan bisnis, maka ia harus mengetahui 

hukum agama terlebih dahulu yang mengatur tata cara 

bermuamalah yang baik agar terhindar dari aktivitas 

yang haram dan merugikan masyarakat.  

b. Taqwa dan Ridha 

Prinsip taqwa dan ridha merupakan hal utama atas 

berdiri tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk 

apapun. Tata kelola bisnis Islam mengajarkan bahwa 

dalam melakukan suatu bisnis harus dilakukan atas 

 
44 Al-Quran dan Terjemahnya Surat An Nahl Ayat 90 (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro). 
45 Muqorobin Masyudi, “Fiqih Tata Kelola Organisasi Laba,” Sebuah Pengantar. 

Disampaikan Pada Seminar Nasional Tata Kelola Dan Rapat Kerja Tanggal 25-27 

Maret 2011, (Universitas Muhammadiyah Purwokerto,). 
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dasar suka sama suka. Prinsip ini menunjukkan 

iktikad yang baik dari semua pihak yang terlibat. 
c. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) 

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan a`dala 

(keadilan) merupakan konsep mengenai ekuilibrium 

dalam Islam. Dalam konteks keadilan, para pihak 

yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku 

benar dalam pengungkapan keadaan, memenuhi janji, 

dan memenuhi seluruh kewajiban yang seharusnya 

dilakukan. 

d. Kemaslahatan 

Para ahli ulama mendefinisikan kemaslahatan sebagai 

segala sesuatu yang mengandung manfaat dan 

kebaikan, maslahat sebagai upaya dalam pemenuhan 

dan pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia, 

yakni: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, 

pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan 

pemeliharaan harta benda. 

 

5. Nilai Perusahaan 

a. Definisi Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan menurut Brigham dan Houston 

didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat.46 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah 

dicapai suatu perusahaan sejak perusahaan berdiri sampai 

dengan saat ini. Proses kegiatan selama beberapa tahun 

dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap  

masyarakat merupakan suatu nilai yang berarti bagi 

perusahaan.47 dengan nilai perusahaan yang baik maka 

 
46 Brigham dan Houston, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Jakarta: Salemba 

Empat, 2010), 19. 
47 Syntia Kurnia Ayu Hasan Titik Mildawati, “Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” 

Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 9, no. 8 (2020): 4. 
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akan meningkatkan dan menjaga stabilitas kesejahteraan 

pemilik perusahaan.  

 

 

b. Pengukuran Nilai Perusahaan 

Price Book Value (PBV) adalah salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur harga wajar saham di sebuah 

perusahaan. Price book value digunakan sebagai indikator 

pengukuran nilai perusahaan yang terlihat atau tercermin 

dari harga sahamnya. Pada umumnya rasio ini tidak dapat 

digunakan pada setiap sektor perusahaan karena saham 

setiap sektor berbeda-beda. Price book value dihitung 

dengan membagi harga pasar perlembar saham dengan 

nilai buku per lembar saham. Harga pasar perlembar saham 

dapat dilihat pada harga penutupan per tahun dan nilai 

buku per saham dapat dilihat dengan pembagian antara 

ekuitas dengan jumlah saham beredar. Berikut adalah 

pengukuran nilai perusahaan berdasarkan price book value 

yang digunakan: 

 

c. Nilai Perusahaan Dalam Perspektif Islam 

Dalam pandangan Islam, tujuan manusia dalam 

melakukan setiap pekerjaan adalah mengharapkan amal 

yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dalam hal 

nilai perusahaan merupakan tujuan dari didirikannya suatu 

perusahaan dengan tanggung jawab yang terikat dengan 

semua pihak baik di dalam maupun diluar perusahaan. 

karena ketika perusahaan berhasil meraih nilai dari cara 

yang tidak adil maka kan menimbulkan risiko di kemudian 

hari yang berdampak pada kerbelanjutan perusahaan 
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Sesuai dengan Firman Alllah SWT dalam surah AL Hasyr 

ayat 18: 

َ  ِانَّ اّللَٰٓ  َ َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدََّمْت ِلَغدٍٍۚ َوات َُّقوا اّللٰٓ َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمُنوا ات َُّقوا اّللٰٓ   ٰيٓا
١٨  -َخِبْْيٌ ِۢبَا تَ ْعَمُلْوَن    

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan 

apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Hasyr [59]: 

18)48 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 

memerintahkan hamba-hambanya melakukan kehendaknya 

dengan tetap bertakwa kepada Allah SWT. Karena setiap 

perbuatan manusia dengan berlandaskan keimanan 

merupakan nilai atau amal yang akan memberikan manfaat 

di akhirat kelak. Maka kita diwajibkan untuk melihat 

kembali bekal apa yang akan dibawa menuju hari 

perhitungan untuk keselamatan diri di hadapan Allah SWT. 

Berkaitan dengan nilai perusahaan, pada hakikatnya 

setiap manusia diperintahkan untuk mengukur dan 

merencanakan perihal tindakan dimasa sekarang untuk 

dimasa mendatang. Dengan menjaga dan terus berupaya 

meningkatkan nilai perusahaan dengan jalan yang 

dibenarkan dan tidak menyimpang dari syariat Islam 

maupun perbuatan buruk, serta tidak merugikan pihak lain 

maka hal tersebut akan memberikan dampak baik dalam 

jangka panjang kepada perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

 
48 Al Quran dan Terjemahnya Surat Al Hasyr Ayat 18 (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro). 
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6. Kinerja Keuangan 

a. Definisi Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia  

merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. gambaran 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis 

dengan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat 

memperlihatkan prestasi kerja dalam periode tertentu. 

Menurut Fahmi dalam bukunya menjelaskan bahwa 

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

dijalankan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan secara baik dan benar.49 

 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk 

memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan, 

dan mengevaluasi perihal kinerja keuangan tersebut untuk 

dapat melakukan tindakan perbaikan dan memperkirakan 

kondisi keuangan di masa mendatang. Menurut S. 

Munawir pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

memiliki beberapa tujuan yaitu:50 

1) Mengetahui tingkat likuiditas 

Tingkat likuiditas perusahaan penting untuk 

dianalisis karena likuiditas mengungkapkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera di selesaikan 

pada saat ditagih pihak pemilik piutang. 

2) Mengetahui tingkat solvabilitas 

Tingkat solvabilitas perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dlaam memenuhi kewajiban 

 
49 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori Dan Soal Jawab. (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 142. 
50 S Munawir, Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty, 2014), 31. 
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keuangannya apabila perusahaan tersebut likuidasi atau 

akan mengakhiri bisnis untuk mendistribusikan asetnya 

kepada pihak penuntut yang berkepentingan.  

3) Mengetahui tingkat rentabilitas 

Tingkat rentabilitas atau yang sering disebut dengan 

profitabilitas yaitu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba atau keuntungan selama periode tertentu. 

4) Mengetahui tingkat stabilitas 

Tingkat stabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam melakuakn kegiatan usahanya 

dengan stabil. Tingkat stabilitas diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban hutang-hutangnya dengan tepat 

waktu. 

 

c. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Menurut Yenita Arini dan Musdolifah, nilai perusahaan 

selain dari nilai buku saham perusahaan dapat juga 

tercermin dari laba. Untuk mengetahui laba yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, investor akan menghitung 

tingkat pengembalian terhadap aset perusahaan yang dapat 

diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yakni 

return on asset. Dalam penelitian ini kinerja keuangan 

diukur dengan menggunakan proksi Return On Asset 

(ROA). 

Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi 

kinerja bank yang bersangkutan. Return on Asset (ROA) 

sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai 

profitabilitas yang diukur dengan aset produktif yang 

dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga 

(DPK). Semakin besar Return on Asset (ROA) suatu bank 
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maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut, dan semakin baik pula posisi perusahaan 

tersebut dari segi penggunaan aset.  

Tujuan analisis profitabilitas sebuah perusahaan adalah 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas 

yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Return 

on Asset menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan 

net income. Semakin tinggi return semakin baik, berarti 

dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai 

retained earning juga semakin besar51 

 

e. Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Islam 

Menurut Alorfi menjelaskan bahwa kinerja keuangan 

dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-

prinsip yang diajarkan Al-Quran, yaitu berlandaskan pada 

keadilan, kompetensi, kejujuran, usaha, inisiatif, 

pengalaman kerja,dan kreativitas individu. Di dalam Al 

Quran telah terdapat petunjuk dalam setiap lapisan 

kegiatan, tidak terkecuali dalam hal kinerja keuangan.52 

 

Berdasarkan firman Allah dalam Al Quran surat Al-

Baqarah ayat 16 menyebutkan: 

 

َرِبَ  َفَما  ِِبْْلُٓدۖى  الضَّٓلَلَة  اْشََتَُوا  الَِّذْيَن  َك  ىِٕ
ٰٓۤ
َوَما َكانُ ْوا  اُول َاَرُُتُْم  ّتِٰ ْت 

١٦ -ُمْهَتِدْيَن   

Artinya: Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan 

petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung 

 
51 Murajad Kuncoro, Manajemen Perbnkan, Teori Dan Aplikasi (Jakarta: PT. Indeks 

Kelompok Gramedia, 2002), 89. 
52 Ima Amaliah. Aan Julian Westi Riani, “‘Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja 

Kerja,’” Jurnal Mimbar 29, no. 3 (2013): 168. 
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dan mereka tidak mendapat petunjuk. (Q.S Al-Baqarah, 

[2]:16)53 

Ayat tersebut menjelaskan keadaan manusia yang 

menjual petunjuk untuk mendapat kesesatan seperti orang 

yang beriman lalu kembali menjadi kufur. Seperti itu 

umpama perniagaan yang dilakukan dari golongan tersebut 

tidak akan mendapat keuntungan darinya dan tidak akan 

mendapat petunjuk atas pekerjaannya.  

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa apa yang 

dikerjakan tersebut tidak selalu berkenaan dengan materi, 

namun juga profit non materi. Dalam hal ini yang pertama 

adalah keberkahan. Profit atau keuntungan yang kita tuju 

sejatinya bukan hanya untuk kesenangan dunia saja 

melainkan juga berorientasi pada akhirat. Sesuai dengan 

sabda Rasulullah SAW: 

“Barangsiapa yang (menjadikan) dunia tujuan utamanya 

maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan 

menjadikan kemiskinan/tidak pernah merasa cukup (selalu 

ada) di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan 

(harta benda) duniawi melebihi dari apa yang Allah 

tetapkan baginya. Dan barangsiapa yang (menjadikan) 

akhirat niat (tujuan utama) nya maka Allah akan 

menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan/selalu 

merasa cukup (ada) dalam hatinya, dan (harta benda) 

duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina 

(tidak bernilai di hadapannya)”. 

 

7. Pasar Modal Syariah 

a. Definisi Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar 

modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar 

Modal No. 8 Tahun 1995 yang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah merupakan 

 
53 Al Quran Dan Terjemahnya (CV Penerbit Diponegoro). 
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bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar 

modal syariah. Pada umumnya kegiatan pasar modal 

syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal 

konvensional, akan tetapi terdapat beberapa karakteristik 

khusus yang terdapat pada pasar modal syariah yakni pada 

produk dan mekanisme transaksi yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber pada Al-

Quran dan Hadits.54  

Dalam pandangan fiqih, melakukan transaksi di pasar 

modal pada dasarnya merupakan kegiatan halal karena 

termasuk ke dalam muamalah selama kegiatan tersebut 

tidak melanggar syariat. Pasar modal syariah selain 

megacu pada undang-undang nomor 8 tahun 1995, juga 

memiliki dasar hukum syariah dari Otoritas Jasa Keuangan 

dan terdapat beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia 

terkait kegiatan di pasar modal syariah. salah satu ayat Al 

Quran mengenai pasar modal syariah terdapat pada surat 

Al-Baqarah ayat 275 berikut: 

 

ِمَن   الشَّْيٓطُن  يَ َتَخبَّطُُه  الَِّذْي  يَ ُقْوُم  ِاَلَّ َكَما  يَ ُقْوُمْوَن  ََل  الٰرِٓبوا  َيَُْكُلْوَن 
ٓذلِ  اْلبَ ْيَع َوَحرََّم  اْلَمسِٰ    ُ اّللٰٓ َوَاَحلَّ  الٰرِٓبوۘا  ِمْثُل  اْلبَ ْيُع  َا  ِاَّنَّ قَاُلوْاا  ُْم  َك ِبََِّنَّ

َءه  َجاٰۤ َفَمْن   َسَلَف    َما  ٖ  فَ َله   فَانْ تَ ٓهى  ٖ  رَّبِٰه   مِٰنْ   َمْوِعَظةٌ   ٖ  الٰرِٓبوا  
كَ   َعادَ   َوَمنْ      اّللِٰٓ   ِاَل   ۗا ٖ  َوَاْمُره ىِٕ

ٰٓۤ
َها   ُهمْ    ٍۚالنَّارِ   َاْصٓحبُ   فَاُول   ٓخِلُدْونَ   ِفي ْ

-  ٢٧٥  

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka 

 
54 Ali Geno Berutu, Pasar Modal Syariah Indonesia (Konsep Dan Produk) (Salatiga: 

LP2M Press, 2020), 12. 



55 
 

 
 

berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia 

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu 

menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah [2]: 

275).55 

Dari ayat tersebut makna yang dapat diambil yaitu 

kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal dengan catatan 

memenuhi prinsip-prinsip dan syariat Islam yang berlaku, 

saling memberi manfaat dan tidak merugikan satu pihak. 

Pada dasarnya dalam Islam kegiatan investasi di pasar 

modal merupakan kegiatan  muamalah yang diperbolehkan 

asalkan memenuhi ketentuan syariat dan tidak 

mengandung unsur maisir, gharar, dan  riba 

b. Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal memiliki dua fungsi yaitu:56 

1) Fungsi Ekonomi 

Fungsi pasar modal dalam ekonomi yaitu 

menyajikan sarana untuk pemindahan dana dari lenders 

(investor yang menyimpan dananya di pasar modal) 

kepada borrowers (perusahaan yang menerbitkan efek). 

Investor mengharapkan return atas penyerahan dana 

yang diberikannya tersebut. Sementara itu di sisi 

perusahaan, tersedianya dana dari pihak luar dapat 

digunakan perusahaan untuk berinvestasi tanpa harus 

menunggu dana dari hasil kegiatan operasionalnya. 

 

 
55 Al Quran dan Terjemahnya Surat Al Baqarah Ayat 275 (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro). 
56 Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas (Jakarta: UPP 

STIM YKPN, 2015), 4. 
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2) Fungsi Keuangan 

Sebagai fungsi keuangan, pasar modal menyajikan 

dana yang dibutuhkan oleh emiten atau perusahaan. 

investor menyajikan dana tanpa harus terjun langsung 

ke dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan dalam 

aktivitas investasi. 

 

c. Manfaat pasar modal  

Pasar modal memiliki beberapa manfaat untuk berbagai 

pihak yakni pemerintah, investor, dan dunia bisnis, yaitu:57 

1) Bagi suatu negara pasar modal menempati posisi 

penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama 

karena perusahaan yang telah go public membayar 

pajak mereka kepada negara. Pajak yang diperoleh dari 

perusahaan sangat penting bagi penerimaan negara 

karena fungsinya yang sangat luas yaakni sebagai 

anggaran, regulasi, stabilitas, dan redibustri pendapatan 

negara; 

2) Bagi perusahaan peran pasar modal bagi perusahaan 

adalah sebagai alternatif yang efektif untuk 

penghimpunan dana selain dari perbankan, dari 

masyarakat/pemodal dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan dana di awal; 

3) Memberikan sumber pendanaan jangka panjang bagi 

dunia usaha; 

4) Sebagai alternatif investasi bagi masyarakat atau 

investor yang menawarkan potensi keuntungan 

sekaligus risiko yang dapat diperhitungkan; 

5) Petunjuk arah mengenai tren yang akan terjadi dimasa 

mendatang atau yang disebut dengan leading indicator 

atau indikator perubahan harga. Hal tersebut akan 

sangat membantu dalam pengambilan keputusan karena 

 
57 Iskandar Z Alwi, Pasar Modal Teori Dan Aplikasi (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 

2003), 13. 
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orientasinya yang memberikan arahan di masa depan 

untuk perkembangan perekonomian suatu negara; 

6) Pasar modal bermanfaat untuk muwujudkan iklim yang 

sehat bagi perusahaan karena dapat menyebarkan 

kepemilikan di berbagai lapisan masyarakat, 

menciptakan sikap transparasi dan profesionalisme. 

7) Menciptakan lapangan pekerjaan/profesi yang mumpuni 

dan menarik. 

 

8. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan indeks 

komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia menjadi indikator 

dan kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen Indeks 

Saham Syariah Indonesia terdiri dari seluruh saham syariah 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. konstituen ini direview 

setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan 

pada awal bulan berikutnya.58 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori saling memiliki hubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.59 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

menggambarkan pengaruh antaar variabel bebas dengan 

variabel terikat melalui variabel penghubung yaitu intellectual 

capital dan good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan pada perusahaan yang 

tercatat dalam perusahaan manufaktur Indeks Saham Syariah 

Indonesia. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maryanto dan 

penelitian Arini menjelaskan bahwa nilai perusahaan dan 

 
58“Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),” Bursa Efek Indonesia, diakses pada 21 

Desember, 2021, https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/. 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D (Bandung: 

ALFABETA, 2018). 
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H5 

H2 

H4 

H3 

H6 

H7 

kinerja keuangan sebuah perusahaan tidak hanya dapat diukur 

melalui aset moneternya saja namun juga dengan aset non 

moneter. Keterkaitan intellectual capital dan good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan adalah ketika 

perusahaan dapat mengelola sumber daya nya maka akan 

dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan 

tersebut yang kemudian akan meningkatkan nilai perusahaan. 

nilai perusahaan yang baik secara tidak langung akan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan karena penilaian investor 

terhadap prospek perusahaan bahwa mereka akan 

mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan 

dari perusahaan tersebut.  

 

Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini: 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

Keterangan: 

            = variabel terukur 

           = pengaruh langsung 

            

          = pengaruh tidak langsung 
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2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara, atau jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang 

dikemukakan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan bukan sebuah fakta melainkan teori.60 Berikut 

adalah hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini: 

 

a. Pengaruh Intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

Intellectual capital merupakan salah satu pendekatan 

yang digunakan untuk mengukur aset pengetahuan. Selain 

itu juga digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan 

perusahaan terealisasi, dimana tujuan tersebut adalah nilai 

perusahaan. Pengukuran aset tidak berwujud melalui 

intellectual capital telah menjadi fokus perhatian 

diberbagai bidang, salah satunya bidang akuntansi. 

Seiring dengan kebutuhan pengungkapan intellectual 

capital sebagai alat untuk penggerak nilai perusahaan, 

modal intelektual diyakini memiliki peran penting dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Sebuah perusahaan yang 

mampu memanfaatkan modal intelektualnya dengan baik 

dan efisien, maka kinerja keuangannya akan meningkat. 

Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan respon 

positif dari pasar sehingga nilai perusahaannya akan 

meningkat. 

Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan bahwa seluruh aktivitas perusahaan akan 

bermuara pada penciptaan nilai. Hal tersebut sesuai dengan 

asumsi stakeholder theory lebih lanjut teori ini juga 

menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola seluruh 

asetnya dengan baik demi meraih maupun 

mempertahankan tujuan perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanif Auliyah 

dan Nur Fadjrih Asyik, intellectual capital memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 
60 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2004), 135. 
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin 

besar penerapan intelelctual capital, maka nilai perusahaan 

juga akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian hasil 

pengujian tersebut maka hipotesis penelitian yang 

berikutnya adalah: 

H1: Intellectual capital berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

 

b. Pengaruh Intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan 

Pada dasarnya kegiatan operasional perusahaan 

didominasi oleh penggunaan aset fisik dan keuangan. Hal 

tersebut semata-mata adalah untuk meningkatkan kinerja 

keuangan sekaligus nilai perusahaan tersebut. 

Intelelctual capital menjadi isu kunci dalam 

memperkuat posisi kompetitif perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Nilai tersembunyi (hidden value) yang terdapat 

dalam intellectual capital tersebutlah yang dihargai oleh 

pasar.  Penghargaan yang diberikan oleh investor tersebut 

diyakini karena penerapan modal intelektual oleh 

perusahaan. 

Sesuai dengan teori sumberdaya, perusahaan 

merupakan persepsi dari kumpulan aset baik yang 

berwujud dan tidak berwujud. Penggunaan yang efektif 

dari aset-aset tersebut akan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan kinerja keuangannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ronni Andri Wijaya dan kawan-kawan ikut 

mendukung pengaruh yang diberikan kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan. peneliti tersebut menemukan 

bahwa intellectual capital memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian hasil 

pengujian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya 

adalah: 

H2: Intellectual capital berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan 
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c. Pengaruh Good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan 

Pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan telah ditemukan oleh beberapa peneliti, salah 

satu ditemukan oleh G.A Sri Oktaryani dan kawan-kawan 

yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan. pengaruh 

good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

Sesuai dengan asumsi teori stakeholder bahwa apabila 

hak para stakeholder dapat terpenuhi dan hubungan antara 

pihak manajemen perusahaan dengan para stakeholder 

terjalin dengan baik maka nilai perusahaan akan ikut 

meningkat. 

Penerapan tersebut juga akan bermanfaat guna 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau 

monitoring kinerja manajemen dan menjaga akuntabilitas 

pihak manajemen terhadap para stakeholder. Dengan 

demikian, pihak perusahaan akan lebih efisien dalam 

mengelola perusahaan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian hasil pengujian tersebut 

hipotesis penelitian yang berikutnya adalah: 

H3: Good corporate governance berpengaruh positif 

signiffikan terhadap nilai perusahaan 

 

d. Pengaruh Good corporate governance terhadap kinerja 

keuangan 

Menurut Forum Corporate Governance Institutional 

penerapan good corporate governance akan memberikan 

sejumlah keuntungan bagi perusahaan, seperti 

memudahkan akses perusahaan untuk mendapatkan modal. 

Apabila perusahaan mengeluarkan biaya modal dengan 

lebih rendah maka tingkat efisiensi perusahaan tersebut 

akan tergolong baik dan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 
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Seperti yang telah diketahui bahwa penerapan good 

corporate governance telah diwajibkan untuk diterapkan 

bagi setiap perusahaan di Indonesia. Menurut stakeholder 

theory, perusahaan adalah sebuah entitas yang tidak hanya 

menjalankan bisnisnya untuk kepentingan sendiri 

melainkan juga untuk kepentingan para stakeholdernya. 

Penerapan good corporate governance akan dapat 

meningkatkan disiplin pengawasan terhadap kinerja 

manajemen. 

Good corporate governance diyakini dapat memperkuat 

sisi internal perusahaan dalam perkembangannya di masa 

depan. Hal tersebut sesuai denga teori sumber daya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gede Marco 

Pradana dan kawan-kawan juga menyatakan hal yang sama 

bahwa terdapat pengaruh positif good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian hasil pengujian tersebut hipotesis 

penelitian yang berikutnya adalah: 

H4: Good corporate governance berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan 

 

e. Pengaruh Kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

Semakin tinggi kinerja keuangan, maka laba yang 

tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham 

juga akan menjadi lebih besar. Hal tersebut akan 

memberikan sinyal kepada publik bahwa perusahaan relatif 

tidak akan mudah mengalami kepailitan, sehingga nilai 

perusahaan juga akan meningkat. 

Sesuai dengan teori sumberdaya, apabila aset-aset 

perusahaan terkelola dengan efisien maka kinerja keuangan 

perusahaan akan meningkat. Dengan meningkatkanya 

kinerja keuangan tersebut perusahaan akan mendapatkan 

penghargaan dari investor dalam hal ini peningkatan harga 

saham yang akan mendorong nilai perusahaan semakin 

maju dan berkembang. 
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Penelitian yang di lakukan oleh I Ketut Yoni dan 

kawan-kawan menjelaskan hal yang sama bahwa terdapat 

pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

kinerja keuangan perusahaan yang stabil akan dapat 

membawa berbagai manfaat terhadap perusahaan, salah 

satunya nilai perusahaan. Berdasarkan uraian hasil 

pengujian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya 

adalah: 

H5: kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

 

f. Pengaruh Intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening 

Tanpa adanya intellectual capital perusahaan tidak akan 

mampu mengemban usahanya meskipun memiliki banyak 

aset. Karena modal manusialah yang mengelola dan 

mendayagunakan seluruh aset perusahaan. Dengan 

demikian apabila perusahaan berhasil mengoptimalkan dan 

menyeimbangkan antara aset berwujud dan aset tidak 

berwujud, perusahaan akan dapat memiliki nilai yang baik 

dan secara tidak langsung akan menjadi daya tarik bagi 

investor untuk menginvestasikan dananya yang kemudian 

akan meningkatkan kinerja keuangan. 

Menurut Resources Based Theory, suatu perusahaan 

akan dapat memperoleh keunggulan apabila dapat 

mengelola seluruh aset-aset fundamentalnya, baik yang 

berwujud dan tidak berwujud. Nilai perusahaan merupakan 

ukuran nilai atas keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi 

keuangan. Dalam hal ini Intellectual capital menjadi 

pendukung teori tersebut karena sumber daya manusia lah 

yang mendayagunakan seluruh aset perusahaan. dengan 

manusia yang unggul maka peluang mendapatkan nilai 

perusahaan yang baik dapat lebih mudah didapatkan 

perusahaan. 
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Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Yenita Arini dan Musdholifah Musdholifah. Variabel 

intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Penting bagi 

perusahaan untuk menerapkan intellectual capital di 

perusahaannya dalam menjaga kelangsungan bisnis di era 

globalisasi saat ini. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis penelitian yang berikutnya adalah: 

H6 = intellectual capital berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan 

sebagai variabel intervening. 

 

g. Pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening 

Perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance memiliki keunggulan kompetitif dan mampu 

mengatasi ketatnya dunia persaingan bisnis sehingga nilai 

perusahaan meningkat. Penerapan good corporate 

governance tidak hanya akan memberikan dampak positif 

bagi internal perusahaan namun juga di mata publik karena 

sistem good corporate governance yang memberikan 

kemakmuran bagi seluruh elemen perusahaan baik internal 

dan eksternal. Dengan meningkatknya nilai perusahaan 

selain meningkatkan citra dimata publik maka secara tidak 

langsung juga akan menarik dana investasi dari investor 

dan kemudian bermuara pada peningkatkan kinerja 

keuangan. 

Menurut Stakeholder Theory, akuntabilitas dan 

hubungan antara pemangku kepentingan dengan 

manajamen perusahaan merupakan hal penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan karena dengan hubungan baik 

tersebut antar pihak akan saling memberikan manfaat satu 

sama lain. Dalam hal ini good corporate governance 

mendukung teori tersebut. Dengan penerapan sistem good 
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corporate governance, kepentingan berbagai pihak akan 

seimbang dan juga akan menciptakan lingkungan 

perusahaan yang sehat karena penerapan prinsip-prinsip 

seperti keterbukaan, kewajaran, akuntabilitas, tanggung 

jawab dan independensi. 

 Hal demikian juga dijelaskan oleh hasil penelitian Hot 

Kristian Maryanto menunjukkan bahwa good corporate 

governance secara tidak langsung berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. 

Artinya penting bagi perusahaan untuk menerapkan good 

corporate governance sebagai upaya menjaga 

keberlangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan uraian 

tersebut maka hipotesis penelitian yang berikutnya adalah: 

H7 = good corporate governance berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 

keuangan sebagai variabel intervening. 

 

h. Pengaruh intellectual capital dan good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 

keuangan sebagai variabel intervening dikaji dari 

perspektif Islam 

Sejak munculnya pandemi covid 19, perusahaan 

cenderung lebih membutuhkan segala sumber daya yang 

ada untuk menjaga stabilitas organisasi. Salah satu dari 

sumber daya tersebut adalah aset tidak berwujud. Hal 

inilah yang dapat memegang peran penting bagi 

perusahaan dimasa yang sulit ini agar nilai perusahaan 

dapat terjaga sehingga kinerja keuangan juga akan 

terdampak secara positif. 

Dalam Islam, implementasi intellectual capital dan 

good corporate governance diperbolehkan selama tidak 

bertentangan dengan syariat Islam karena pada dasarnya 

pertanggung jawaban atas perbuatan manusia bukan hanya 

kepada sesama manusia akan tetapi juga terhadap Allah 

SWT. Implementasi kedua sistem tersebut akan sangat 
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membantu untuk menopang keberlangsungan hidup 

perusahaan dan menjadi jembatan bagi perusahaan meraih 

tujuannya apabila digunakan dengan cara yang benar. 

Islam memang memberikan kebebasan kepada manusia 

dalam melakukan kegiatan, akan tetapi kebebasan tersebut 

tidaklah mutlak. Terdapat batasan-batasan dan ketentuan 

syariat yang harus di patuhi. 

Resources based theory dan stakeholder theory 

memiliki kesamaan tujuan, yakni mengarahkan perusahaan 

kepada tujuannya yakni keunggulan kompetitif. Dalam 

konteks ini, strategi yang digunakan dalam kedua teori ini 

adalah pengelolaan seluruh sumber daya perusahaan dari 

sisi internal secara maksimal. Intellectual capital dan good 

corporate governance sebagai upaya meraih tujuan 

tersebut telah menjadi kebutuhan perusahaan dalam 

menghadapi iklim persaingan usaha. 

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Safira 

Ma`uyah dan Fera Thahjani menunjukkan hasil bahwa 

good corporate governance secara tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan. Yulia Kusumandari dan Sapari dalam 

penelitannya juga mengemukakan bahwa intellectual 

capital memiliki pengaruh terhadap niai perusahaan baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui kinerja 

keuangan. Artinya penting bagi perusahaan untuk 

menerapkan intellectual capital dan good corporate 

governance sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

penelitian yang berikutnya adalah: 

H8 = intellectual capital dan good corporate 

governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening 

dikaji dari perspektif Islam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Indeks Saham Syariah Indonesia 

dengan pengambilan data melalui website resmi www.idx.co.id, 

yahoo finance, dan situs resmi perusahaan. penelitian dilakukan 

dalam kurun waktu selama 5 tahun yakni dari tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020. 

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Untuk mengetahui kebenaran dari penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka 

secara sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk 

dibandingkan satu dengan yang lainnya.61 Penelitian kuantitatif 

lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir 

penelitian dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada pada 

lapangan. Namun demikian, tidak berarti bahwa penelitian 

kualitatif tidak tersusun secara sistematis dan teratur, hanya saja 

penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat berubah sesuai 

dengan keadaan di lapangan.  

Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, 

ilmiah, bersifat discovery atau metode penemuan. Metode ini 

berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai 

metode ilmiah atau scientific. Karena metode ini telah memenuhi 

kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, 

rasional dan sistematis.62 Data kuantitatif dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

 
61 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), 39. 
62 Hardani et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Pustaka Ilmu, 

2015, 63. 
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Intellectual capital, Good Corporate Governance, Nilai 

Perusahaan, dan Kinerja Keuangan. 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi 

Populasi adalah tempat melaksanakan penelitian atau 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

dipelajari dan memiliki kualitas serta karakteristik tertentu 

yang ditentukan oleh peneliti untuk di eksplorasi, kemudian 

ditarik kesimpulannya.63 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan maunfaktur industri dasar dan kimia yang 

telah terdaftar pada Indeks Saham Indonesia sebanyak 39 

perusahaan. 

  

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ALDO Alkindo Naratama Tbk 

2 ALKA Alakasa Industrindo Tbk. 

3 APLI Asiaplast Industries Tbk. 

4 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 

5 BRNA Berlina Tbk. 

6 BRPT Barito Pacific Tbk. 

7 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

8 CPIN 

Charoen Pokphand Indonesia 

Tbk. 

9 CTBN Citra Tubindo Tbk. 

10 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

11 EKAD Ekadharma International Tbk. 

12 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 

13 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 

 
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

CV, 2017), 80. 
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14 IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 

15 INCI Intanwijaya Internasional Tbk 

16 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 

17 INTP 

Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk. 

18 IPOL 

Indopoly Swakarsa Industry 

Tbk. 

19 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia 

20 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 

21 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

22 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 

23 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. 

24 KRAS Krakatau Steel Tbk 

25 LION Lion Metal Works Tbk. 

26 LMSH Lionmesh Prima Tbk. 

27 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 

28 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 

29 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

30 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk 

31 SMGR Semen Indonesia Tbk 

32 SOBI 

Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk 

33 SRSN Indo Acidatama Tbk 

34 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk. 

35 TRST Trias Sentosa Tbk. 

36 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. 

37 WSBP Waskita Beton Precast Tbk 

38 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 

39 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk 
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2. Sampel 

a. Pengertian Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

maka penelitian yang dilaakukan dapat menggunakan 

sampel tersebut.64 

b. Teknik Sampling 

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah 

metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel secara acak yang disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel diambil dengan 

cara disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan. Tujuan 

dari metode ini agar sampel yang dipilih sesuai dengan 

tujuan masalah penelitian, sehingga memperkecil 

kesalahan dalam proses pemilihan data. Sampel yang 

digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang menerapkan intellectual capital dan 

good corporate governance yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 1 Januari 2016 

sampai dengan 31 Desember 2020. 

2) Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan 

secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2020. 

3) Laporan keuangan mempunyai data lengkap yang 

dibutuhkan. 

 

Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 

perusahaan. berikut disajikan kriteria penentuan sampel: 

 

 

 

 
64 Sugiyono, Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

Kombinasi) (Bandung: Alfabeta, 2018), 160. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Penentuan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan hasil dari kriteria penentuan sampel, berikut 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 

2 APLI Asiaplast Industries Tbk. 

3 BRNA Berlina Tbk. 

4 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

5 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

6 CTBN Citra Tubindo Tbk. 

7 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

8 EKAD Ekadharma Internaional Tbk. 

9 IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 

10 INCI Intanwijaya Internasional Tbk 

11 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. 

12 LION Lion Metal Works Tbk. 

13 LMSH Lionmesh Prima Tbk. 

14 TRST Trias Sentosa Tbk. 

Kriteria Seleksi Jumlah 

Jumlah perusahaan yang menerapkan 

intellectual capital dan good corporate 

governance dan terdaftar di ISSI 

39 

Perusahaan yang tidak konsisten 

terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia selama 5 tahun 

22 

Perusahaan yang tidak memiliki data 

lengkap yang dibutuhkan 

8 

Total sampel 14 
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3. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis 

data dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder 

dengan mengutip literatur pada catatan, dan buku berupa 

laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, 

buku-buku, dan artukel. Dalam hal ini data penelitian 

diperoleh langsung dari instansi yang diterbitkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan dan Website Perusahaan, serta sumber-sumber 

lain yang berhubungan dengan data penelitian seperti jurnal 

dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Data yang penulis himpun 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkip, dan buku-buku, 

surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang 

tersimpan dalam website.65 Data tersebut diperoleh melalui 

website perusahaan, yahoo finance, website Bursa Efek 

Indonesia, serta sumber-sumber lainnya seperti sahamOk, 

sahamU, dan Eddyelly.com. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan 

mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber 

lain seperti buku, catatan maupun hasil penelitian terdahulu 

yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 

penelitian ini.66 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah sebuah atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

 
65 Wiratna Sujawerni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), 157. 
66 Sujawerni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 77. 
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yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari atau ditarik 

kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel independen (bebas) yaitu intellectual capital dan 

good corporate governance. Dan variabel dependen (terikat) 

yaitu nilai perusahaan. Serta kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening. 

 

a. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan adalah keberhasilan suatu 

perusahaan yang dikaitkan dengan nilai harga saham dari para 

investor. Nilai perusahaan memiliki arti penting bagi suatu 

perusahaan karena dengan adanya nilai untuk memaksimalkan 

suatu nilai perusahaan maka sama halnya dengan 

memaksimalkan tujuan utama suatu perusahaan.67 Untuk 

menghitung nilai perusahaan digunakan rasio Price Book 

Value (PBV), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur nilai yang dialokasikan pasar keuangan kepada 

pihak manajemen dan organisasi. Semakin tinggi rasio ini 

maka penilaian para investor terhadap perusahaan sehingga 

akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana.  

 

b. Variabel Independen 

1) Intellectual Capital (X1) 

Menurut PSAK No.19, aktiva tidak berwujud atau 

yang salah satunya disebut intellectual capital merupakan 

aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak 

memiliki wujud secara fisik dan digunakan untuk 

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, 

 
67 Fatimah, Ronny Malavia Mardani, Budi Wahono, ‘Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017’, Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, Vol 8. No 

1, (2019), 52. 
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disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan 

administratif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Model 

pengukuran yang digunakan adalah Value Added 

Intellectual Capital Coefficient (VAICTM) merupakan 

metode yang mengindikasikan kemampuan intelektual 

perusahaan sebagai BPI (Business Performance 

Indicator) penjumlahan dari tiga koponen yaitu VACA, 

VAHU, dan STVA dengan penjelasan sebagai berikut:68 

(a) Value Added Capital Employed (VACA) 

Merupakan indikator Value Added (VA) yang 

menjelaskan seberapa besar nilai yang diciptakan oleh 

datu unit moneter yang diinvestasikan atau 

dialokasikan perusahaan ke dalam modal keuangan 

atau fisik. Apabila salah satu dari unit Capital 

Employed (CE) menghasilkan keuntungan yang lebih 

besar dari perusahaan lain, artinya perusahaan tersebut 

lebih baik dalam mengelola capital employed nya. 

(b) Value Added Human Capital (VAHU) 

Merupakan indikator Value Added (VA) yang 

digunakan terhadap Human Capital (HC). Rasio ini 

menjelaskan jumlah kontribusi yang dihasilkan dari 

setiap rupiah yang diinvestasikan perusahaan. 

hubungan antara human capital dan value added 

menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam 

menciptakan nilai perusahaan. 

(c) Structural Capital Value Added (STVA) 

Merupakan indikator Value Added (VA) terhadap 

Structural Capital (SC). Rasio ini mengukur jumlah 

structural capital yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu rupiah dari value added. Rasio ini 

 
68 Muhammad Fardin Faza Erna Hidayati, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadpa 

Profitabilitas, Produktivitas, Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI),” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam VIII, no. 

2 (2014): 187. 
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juga menjadi indikasi bagaimana keberhasiklan 

structural capital dalam menciptakan nilai. 

 

2) Good Corporate Governance (X2) 

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai 

alat internal dimana perusahaan dioperasikan dan 

dikendalikan yang melibatkan serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola 

perusahaan juga menyediakan struktur di mana tujuan 

perusahaan ditetapkan, dan cara untuk mencapai tujuan 

tersebut dan pemantauan kinerja ditentukan. Tata kelola 

perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang 

tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar 

tujuan yang menjadi kepentingan perusahaan dan 

pemegang saham, dan harus memfasilitasi pemantauan 

yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk 

menggunakan sumber daya secara lebih efisien.69 

Berikut penjelasan dari proksi Good Corporate 

Governance yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

a) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan manajer 

sekaligus pemegang saham perusahaan dan secara 

aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Manajer sekaligus pemegang saham 

akan berusaha menaikkan nilai perusahaan. Dengan 

demikian nilai kekayaan yang dimiliki manajer 

sebagai pemilik saham juga meningkat. Manajer 

harus berusaha agar perusahaan tidak mengalami 

kepailitan. Jika hal tersebut terjadi maka manajer 

 
69 Sarvesh Suri., Mualiman D. Hadad, Tata Kelola Perusahaan Indonesia Manual 

(Jakarta: IFC Indonesia, 2014), 30. 
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akan kehilangan insentif dan investor akan 

kehilangan dana yang diinvestasikan.70 

b) Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah komisaris yang 

tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud 

terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan 

bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham 

pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris 

lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris 

independen harus mempunyai latar belakang 

akuntansi atau keuangan dan jumlahnya harus dapat 

menjamin mekanisme pengawasan berjalan efektif 

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.71 

c) Komite Audit 

Komite audit adalah salah satu komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris dan 

bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan 

tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan 

prinsip-prinsip good corporate governance terutama 

transparasi dan disclosure diterapkan secara 

konsisten dan memadai oleh para eksekutif.72  

 

c. Variabel Intervening (Z) 

Variabel intervening pada penelitian ini yaitu kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu progam kegiatan 

atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, 

dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan 

 
70 Sembiring dan Trisnawati, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan, 

Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.21, No.1, (2019), 174. 
71 Eko Sudarmanto, et. al, Good Corporate Governance (GCG) (Jakarta: Yayasan 

Kita Menulis, 2021), 41. 
72 I Nyoman et al, Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi 

Komunitas Bisnis Indonesia (Jakarta: Prenhallindo, 2003), 58. 
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strategis suatu organisasi.73 Pengukuran kinerja keuangan 

dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas 

dengan proksi Return On Assets Penulis memilih proksi 

Return On Assets karena berdasarkan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Yenita Arini dan Musdholifah serta 

penelitian yang dilakukan oleh Hot Kristian Maryanto 

menjelaskan bahwa pada umumnya nilai perusahaan dapat 

tercermin dari laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga 

Return On Asset menjadi tolak ukur bagi investor untuk 

mengetahui bagaimana keadaan keuangan di suatu 

perusahaan.  

 

4. Pengukuran Variabel 

Pengukuran dari variabel-variabel dalam penelitian ini 

menggunakan skala rasio di setiap variabelnya. Pengukuran-

pengukuran pada variabel tersebut menggunakan kalkulasi 

aritmatika dan skala rasio. 

 

Tabel 3.4 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1 X1: 

Intellectual 

capital 

 

Intellectual 

capital dapat 

disimpulkan 

sebagai 

modal tidak 

berwujud 

yang 

berkaitan 

dengan 

teknologi dan 

ilmu 

VAICTM = 

VACA + 

VAHU + 

STVA 

Rasio 

 
73 Moehirono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: Raja Grafindo, 

2012), 95. 
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pengetahuan 

dimana 

didalmnya 

terdapat 

hidden value 

bagi 

perusahaan 

yang dapat 

meningkatkan 

daya saing 

perusahaan 

2 X2: 

Good 

Corporate 

Governance 

 

Good 

Corporate 

Governance 

dapat 

disimpulkan 

sebagai 

sistem 

pengendalian 

dan 

pengaturan 

perusahaan 

yang dapat 

dilihat dari 

mekanisme 

hubungan 

antara 

berbagai 

pihak yang 

mengurus 

perusahaan 

maupun 

ditinjau dari 

“nilai-nilai” 

1. 

Kepemilikan 

Manajerial: 

KM = 

Jumlah 

saham milik 

manajer : 

Jumlah 

saham yang 

beredar 

 

2. Komisaris 

Independen: 

KI = Jumlah 

komisaris 

independen : 

Jumlah 

seluruh 

anggota 

 

3. Komite 

Audit: 

KA = 

Rasio 
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yang 

terkandung 

dari 

mekanisme 

pengelolaan 

itu sendiri 

Jumlah 

anggota 

komite audit 

3 Y: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Nilai 

Perusahaan 

dapat 

disimpulkan 

sebagai 

keberhasilan 

suatu 

perusahaan 

yang 

dikaitkan 

dengan nilai 

harga saham 

dari para 

investor 

PBV = 

Harga pasar 

per lembar 

saham : 

Nilai buku 

per lembar 

saham 

 

Rasio 

4 Z: 

Kinerja 

Keuangan 

 

Kinerja 

Keuangan 

dapat 

disimpulkan 

sebagai salah 

satu dasar 

penilaian 

mengenai 

keuangan 

perusahaan 

yang 

berdasarkan 

analisa 

terhadap rasio 

ROA = Laba 

Bersih 

Setelah 

Pajak : Total 

Asset x 

100% 

 

Rasio 
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keuangan 

perusahaan. 

dalam 

penelitian ni 

kinerja 

keuangan 

diukur 

menggunakan 

rasio Return 

On Assets 

(ROA) 

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan 

tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2016-2020 dengan 

data yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia, yahoo finance, dan situs web resmi perusahaan. 

 

F. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan 

adalah model analisis statistik yang pengolahan datanya 

menggunakan program Microsoft Office Excel sebelum diolah 

menggunakan SPSS. Dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020. Berikut adalah instrumen penelitian yang 

akan digunakan: 

1) Analisis Keuangan 

Analisis keuangan pada penelitian ini dilakukan dengan 

menghitung variabel-variabel yang terkait dengan penelitian 

yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 

2016 sampai dengan 2020. Rasio masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut: 
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a. Intellectual Capital (variabel X1) yang diproksi dengan 

Value Added Intellectual Capital. 

Formulasi untuk menghitung VAICTM adalah sebagai 

berikut:74 

(1) Langkah pertama yaitu menghitung value added (VA). 

Value Added dihitung sebagai selisih antara output dan 

input: 

 VA= OUT - IN 

Keterangan: 

OUT : Output (total penjualan dan pendapatan lain) 

IN : Input (beban penjualan dan biaya-biaya lain, 

selain beban karyawan) 

(2) Langkah kedua yaitu menghitung Value Added Capital 

Employee (VACA). Menunjukkan kontribusi yang 

dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added 

organisasi. VACA menunjukkan indikator untuk VA 

yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. 

VACA= VA/CE 

Keterangan: 

VACA : Value Added Capital Employeed: rasio dari 

VA terhadap CE 

VA : Value Added 

CE : Capital Emloyeed: dana yang tersedia 

(ekuitas dan laba bersih) 

(3) Langkah ketiga yaitu menghitung Value Added Human 

Capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak Value 

Added dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan 

untuk tenaga kerja. VAHU juga menunjukkan 

 
74 Arini dan Musdholifah, “Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan (Studi Pada 

Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Listing Di Bei Periode 2013-2016). Jurnal 

Ilmu Manajemen 6, no.3, (2018): 231-232” 
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kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam Human Capital terhadap Value 

Added organisasi. 

VAHU=VA/HC 

Keterangan: 

VAHU : Value Added Human Capital: rasio dari VA 

terhadap HC 

VA : Value Added 

HC : Human Capital (beban karyawan) 

(4) Langkah keempat yaitu menghitung Structural Capital 

Value Added (STVA). STVA mengukur jumlah 

Structural Capital yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari Value Added dan 

merupakan indikasi bagaimana keberhasilan Structural 

Capital dalam pencipraan nilai. 

STVA=SC/VA 

Keterangan: 

STVA : Structural Capital Value Added: rasio dari 

SC terhadap VA 

SC  : Structural Capital (VA-HC) 

VA : Value Added 

(5) Langkah kelima yaitu menghitung Value Added 

Intellectual capital Coefficient (VAICTM). VAICTM 

mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi 

yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business 

Performance Indicators). VAICTM merupakan 

penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

VAICTM = VACA + VAHU + STVA 
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b. Good Corporate Governance (variabel X2) yang 

diproksi dengan kepemilikan manajerial, komisaris 

indpenden, dan komite audit menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

KM= Jumlah saham milik manajer 

Jumlah saham yang beredar 
 

KI= Jumlah komisaris independen 

Jumlah seluruh anggota 
 

KA=   Jumlah anggota komite audit 

 

c. Nilai perusahaan (variabel Y) menggunakan 

perhitungan rasio Price Book Value (PBV) dengan 

rumus sebagai berikut: 

PBV= 
Harga Pasar Per Lembar Saham 

Nilai Buku Per Lembar Saham 

 

d. Kinerja Keuangan (variabel Z) menggunakan 

perhitungan Return On Asset (ROA) dengan rumus 

sebagai berikut: 

ROA= Laba Bersih Setelah Pajak 
X 100% 

             Total Aset 

 

2) Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau 

menggambarkan berbagai karakteristik data dan lebih 

berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan 

data, serta penyajian hasil ringkasan. Dalam penelitian ini 

hanya menggunakan frekuensi yang merupakan bagian 

dalam statistik deskriptif, yaitu: Statistik deskriptif adalah 

statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 
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analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum.75 Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran umum tentang data sampel yang 

meliputi perhitungan rata-rata, median, standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum. 

3) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahap yang harus dilakukan 

sebelum uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah normalitas, dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji ini adalah apakah dalam model regresi, 

nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Plot 

peluang normal (normal probability plot) dilakukan 

dengan membandingkan nilai observasi (observed 

normal) dengan nilai yang diharapkan dari distribusi 

normal (expected normal). Jika data diperlihatkan 

distribusi normal, maka titiknya akan berada disekitar 

garis diagonal. Normalitas data dapat dilihat pada grafik 

NORMAL P-P Plot Of Regression standardized yang 

menunjukkan suatu distribusi data. Data dengan distribusi 

normal, titik-titik akan menyebar mendekati garis 

diagonal dan mengikuti alur ke kanan atas.76 

Selain itu, uji normalitas juga dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov 

Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusannya 

adalah apabila nilai probabilitas > 0,05 maka variabel 

residual terdistribusi normal . sebaliknya, apabila nila 

probabilitas < 0,05 maka variabel residual tidak 

terdistribusi normal. 

 

 
75 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011). 
76 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS 

(Ponorogo: CV Wade Group, 2017), 174. 
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4. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Uji statistik inferensial yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (Path 

Analysis). Analisis jalur diperkenalkan dan dikembangkan 

pertama kali oleh Sewal Wright seorang ahli genetika pada 

tahun 1921. Menurut Sugiyono, analisis jalur adalah 

bagian dari model regresi yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat atau satu variabel 

dengan vaiabel lainnya. Analisis jalur digunakan dengan 

menggunakan korelasi, regresi dan jalur sehingga dapat 

diketahui untuk sampai kepada pengungkapan variabel 

intervening.77 Adapun pendapat Ghazali analisis jalur 

adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis 

jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-

akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi 

bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar 

variabel.78 Dalam analisis jalur, tidak terdapat istilah 

variabel bebas dan terikat, istilah yang digunakan adalah 

variabel endogen dan variabel eksogen. 

Model jalur memiliki dua efek, yaitu efek langsung dan 

tidak langsung. Ketika variabel bebas memiliki panah yang 

mengarah ke variabel terikat, maka hal tersebut dapat 

dikatakan efek langsung. Ketika variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat melalui variabel 

bebas lainnya, maka dikatakan sebagai pengaruh tidak 

langsung.79 

 
77 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2011, 70. 
78 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 19 

(Edisi 5; Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 249. 
79 Achmad Sani dan Maharani Supriyanto, Metodologi Penelitian Sumberdaya 

Manusia (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 74. 
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1) Tujuan Menggunakan Analisis Jalur 

Terdapat beberapa tujuan dalam menggunakan 

analisis jalur yaitu:80 

(a) Melihat hubungan antar variabel dengan dasar 

model apriori 

(b) Menjelaskan mengapa variabel-vriabel saling 

berkorelasi dengan menggunakan suatu model 

yang sistematis disertai dengan persamaan yang 

mendasarinya. 

(c) Mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel 

tertentu terhadap variabel lain yang 

dipengaruhinya. 

(d) Menghitung seberapa besar pengaruh yang 

diberikan variabel independen exogenous atau 

lebih terhadap variabel dependen endogenous 

lainnya. 

 

d. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2 

adalah suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena 

dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi 

yang terestimasi. Nilai koefisien (R2) ini mencerminkan 

seberapa besar variasi dan variabel terikat Y dapat 

diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien 

determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel Y 

secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel X.81  

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

 
80 Sri Setyaningsih, Penguatan Sumber Daya Manajemen Pendidikan Melalui 

Analisis Jalur ( Path Analysis ) (Bandung: Alfabeta, 2020), 4. 
81 Ratlan Pardede, Renhard Manurung, Analisis Jalur=Path Analysis (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), 38. 



87 
 

 
 

variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara sederhana, koefisien determinasi 

dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi.82 

 

b. Uji Signifikansi  Parameter Individual (Uji t) 

Uji t merupakan bagian dari pengujian signifikansi 

persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen. Ghazali mengatakan bahwa 

seluruh variabel independen akan dimasukkan dalam 

model memiliki pengaruh secara individu terhadap variabel 

dependen.83 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai 

signifikansi dengan α = 5% atau 0,05 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Apabila nilai sig-t < 5% maka hipotesis diterima. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel independen 

secara parsial/individu memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Apabila nilai sig-t > 5% hipotesis ditolak. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel independen secara 

parsial/individu tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 
82 Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). 

Cetakan Ke VIII, 95. 
83 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013), 98. 
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c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F merupakan bagian dari pengujian signifikansi 

persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen.84 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji F) dilakukan 

untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan 

α = 5% atau 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Apabila tingkat signifikansi < 5% maka hipotesis 

diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Apabila tingkat signifikansi > 5% hipotesis ditolak. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 

e. Dekomposisi Antar Variabel 

Koefisien-koefisien jalur dapat digunakan untuk 

mengurai korelasi-korelasi dalam suatu model kedalam 

pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang 

memiliki hubungan dengan jalur. Jalur-jalur tersebut 

direfleksikan dengan anak panah dalam model tertentu. 

Korelasi antara dua variabel dikomposisi menjadi empat 

komponen berikut:85 

1) Pengaruh langsung variabel eksogen (x) terhadap 

variabel endogen (y) 

2) Pengaruh tidak langsung variabel eksogen (x) terhadap 

variabel endogen (y) melalui perantara (z). 

 

 

 

 
84 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya 

Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011), 162. 
85 Jonathan Sarwono, Path Analysis Dengan SPSS: Teori, Aplikasi, Prosedur Analisis 

Untuk Riset Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 

2012), 13. 
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f. Koefisien Determinasi Total (Goodness of Fit Model) 

Koefisien Determinasi Total (Goodness of Fit Model) 

adalah langkah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar nilai total keberagaman variabel eksogen 

dalam menjelaskan variabel endogen. Dalam analisis jalur, 

model ini dilakukan dengan menggunakan koefisien 

determinasi total (R2
M). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

 

A. Deskripsi Data 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif akan berperan dalam memberikan 

gambaran atau mendeskripsikan bahan yang dijadikan sampel. 

Dalam jenis penelitian kuantitatif, analisis statistik deskriptif 

sangat disarankan untuk digunakan sebagai langkah awal 

sebelum melakukan analisis lainnya pada data yang 

digunakan. Hal tersebut karena statistik deskriptif 

memungkinkan dengan cepat mengidentifikasi data yang di 

input untuk proses analisis selanjutnya.86 Berikut adalah hasil 

uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Intellectual Capital 70 1.25 89.52 9.8057 20.69612 

Good Corporate 

Governance 70 3.34 8.50 4.0544 1.16470 

Nilai Perusahaan 70 .01 377.83 31.2316 91.87020 

Kinerja Keuangan 70 .13 84.37 11.7810 14.21684 

Valid N (listwise) 70     

       Sumber : Output SPSS 23, 2022 

a. Intellectual Capital 

Sesuai dengan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif dari 

variabel intellectual capital dari 70 unit observasi (data) 

memiliki nilai minimum 1,25, nilai maksimum 89,52, rata-

 
86 Maswar, “Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa 

Dengan Program SPSS 23 Dan Eviews 8.1,” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 1, 

no. 2 (2017): 274, https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.54. 
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rata (mean) sebesar 9,8057, dan standar deviasi sebesar 

20,69612. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

intellectual capital di suatu perusahaan memiliki nilai 

minimum sebesar 1,25% yaitu pada perusahaan Trias 

Sentosa Tbk. Dan penerapan intellectual capital dengan nilai 

paling tinggi yaitu 25,79% dimiliki oleh perusahaan Charoen 

Pokhpan Tbk. 

b. Good Corporate Governance 

Sesuai dengan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif, besarnya 

nilai variabel good corporate governance dari 70 unit 

observasi (data) memiliki nilai minimum sebesar 3,34, nilai 

maksimum sebesar 8,50, rata-rata (mean) sebesar 4,0544, 

dan nilai standar deviasi sebesar 1.16470. hal ini 

menunjukkan bahwa nilai good corporate governance paling 

rendah yaitu 0,34% yang dimiliki oleh perusahaan Lion 

Metal Works Tbk. Dan nilai good corporate governance 

dengan nilai paling tinggi yaitu 8,50% dimiliki oleh 

perusahaan Charoen Pokhpan, Tbk. 

c. Nilai Perusahaan 

Sesuai dengan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif, besarnya 

nilai variabel nilai perusahaan dari 70 unit observasi (data) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum 

sebesar 377,83, rata-rata (mean)  sebesar 31,2316 dan 

standar deviasi sebesar 91,87020. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai perusahaan terendah yaitu 0,01% dimiliki oleh 

perusahaan Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Dan nilai 

perusahaan tertinggi yaitu 377,83% dimiliki oleh perusahaan 

Ekadharma International Tbk. 

d. Kinerja Keuangan 

Sesuai dengan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif, besarnya 

nilai kinerja keuangan dari 70 unit observasi (data) memiliki 

nilai minimum sebesar 0,13, nilai maksimum sebesar 84,37, 

rata-rata (mean) sebesar 11.7810, dan nilai standar deviasi 

sebesar 14.21684. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kinerja 

keuangan dengan nilai minimum yaitu 0,13% dimiliki oleh 
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perusahaan Lion Metal Works Tbk, dan nilai maksimum 

yaitu 84,37% dimiliki oleh perusahaan Impack Pratama 

Industri Tbk. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis hasil perhitungan regresi yang 

dihasilkan maka untuk mendapatkan hasil regresi yang baik, 

perlu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji 

asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas yang akan 

dibahas pada bagian selanjutnya: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. 

Untuk mengetahui pengujian distribusi  data normal atau 

tidak terdapat 2 cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik.  

 
Gambar 4.1 

Uji Normal P-P Plot Persamaan 1 

Sumber : Output SPSS 23, 2022 

Dari gambar tersebut, dapat terlihat bahwa plot atau titik-titik 

berada di sekitar garis diagonal sehingga model regresi dapat 

dikatakan  berdistribusi normal. 
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Gambar 4.2 

Uji Normal P-P Plot Persamaan 2 

Sumber : Output SPSS 23, 2022 

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa plot atau titik-titik berada 

di sekitar garis diagonal sehingga model regresi dapat dikatakan 

normal. Namun pengujian secara visual seperti ini cenderung 

kurang valid karena pengamatan dari setiap individu yang 

berbeda-beda sehingga dilakukan uji Kolmogorov Smirnov. 
Tabel 4.2 

Uji Normalitas Persamaan 1 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
1.07575565 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .066 

Positive .052 

Negative -.066 

Test Statistic .066 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

                Sumber: Output SPSS 23, 2022 



94 
 

 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.2 dengan 

menggunakan metode One Sample Kolmogorov Smirnov 

menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan 

variabel intervening pada jumlah sampel sebanyak 70 adalah 

0,200. Dengan demikian data sudah terdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau dengan 

kata lain 0,200 > 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan 

untuk pengujian hipotesis.  
 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas Persamaan 2 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
2.03008431 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .099 

Positive .088 

Negative -.099 

Test Statistic .099 

Asymp. Sig. (2-tailed) .087c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Output SPSS 23, 2022 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.3 dengan 

menggunakan metode One Sample Kolmogorov Smirnov 

menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen, 

variabel interveing dan variabel independen pada jumlah 

sampel sebanyak 70 adalah 0,087. Dengan demikian data 

sudah terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,05 atau dengan kata lain 0,087 > 0,05 

sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis. 
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2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Uji hipotesis pengaruh langsung dalam penelitian ini 

dilakukan dengan perhitungan dua persamaan jalur sebagai 

berikut: 

a. Persamaan I 

Intellectual Capital dan Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Keuangan 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .423a .179 .154 1.09169 

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Z 

    Sumber : Output SPSS 23, 2022 

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai R Square 

persamaan 1 dari pengaruh intellectual capital dan good 

corporate governance terhadap kinerja keuangan sebesar 

0,179. Artinya, keberagaman data yang dapat dijelaskan oleh 

model dalam penelitian ini adalah sebesar 17,9% dapat 

dijelaskan oleh model tersebut, sedangkan sisanya yakni 

sebesar 82,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

terdapat dalam penelitian ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Parsial t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.795 .995  3.813 .000 

LN_X1 .653 .171 .578 3.818 .000 

LN_X2 -2.073 .828 -.379 -2.504 .015 

a. Dependent Variable: LN_Z 

      Sumber : Output SPSS 23, 2022 
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Sesuai dengan hasil tabel coefficient didapatkan nilai 

signifikansi dari kedua variabel yaitu intellectual capital = 

0,000 dan good corporate governance = 0,015 lebih kecil dari 

0,05. Hal ini berarti bahwa pada regresi persamaan 1, yakni 

variabel intellectual capital dan good corporate governance  

berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Simultan F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 17.412 2 8.706 7.306 .001b 

Residual 79.833 67 1.192   

Total 97.245 69    

a. Dependent Variable: LN_Z 

b. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

       Sumber: Output SPSS 23, 2022 

Sesuai dengan hasil tabel Anova diketahui bahwa nilai 

signifikansi pengaruh intellectual capital dan good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 0,001 < 

0,05. Menunjukkan bahwa intellectual capital dan good 

corporate governance memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Tabel 4.7 

Analisis Jalur Substruktur 1 
Variabel Koefisien Path Signifikan 

Intellectual Capital (X1) 

Kinerja Keuangan (Z) 

0,578 0.000 

Good Corporate Governance 

(X2)          Kinerja Keuangan 

(Z) 

-0,379 0,015 

Sumber: Data Diolah 2022 
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Persamaan 1 

Untuk mencari nilai epsilon 1 (ε1), digunakan rumus: 

ε1 = √1 − 𝑅 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 

ε1 = √1 − 0,179 = 0,821 

ε1 = √0,821 = 0,906  

 

Z = pX1Z + pX2Z + ε1 

   = 0,000 + 0,015 + 0,906 

R2
  = 0,921 

Z = (-0,578) X1 – (-0,379) X2 + 0,906 

 

Dengan demikian diagram jalur substruktur 1 adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellectual 

Capital  

Kinerja 

Keuangan  

Good 

Corporate 

Governance  

Gambar 4.3 

Diagram Jalur Substruktur 1 

Sumber: Data Diolah 2022 

Diagram jalur substruktur 1 dijelaskan bahwa  pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja keuangan menghasilkan nilai 

beta sebesar 0,578. Hal tersebut menunjukkan bahwa satu satuan 

intellectual capital dapat mengakibatkan perubahan pada kinerja 

keuangan sebesar 57,8%. Kemudian good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan menghasilan nilai beta  sebesar -0,379 

menunjukkan bahwa satu satuan intellectual capital dapat 

mengakibatkan perubahan pada kinerja keuangan sebesar 37,9%. 

 

0,578 

-0,379 ε1 = 0,906 
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b. Persamaan II 

 Intellectual Capital dan Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .597a .356 .327 2.07571 

a. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 

      Sumber : Output SPSS 23, 2022 

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai R Square 

persamaan 1 dari pengaruh intellectual capital, good corporate 

governance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

sebesar 0,356. Artinya, keberagaman data yang dapat dijelaskan 

oleh model dalam penelitian ini adalah sebesar 35,6% dapat 

dijelaskan oleh model tersebut, dan sisanya 64,4% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini 

  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial t  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8.591 2.088  -4.115 .000 

LN_X1 -2.131 .359 -.885 -5.940 .000 

LN_X2 8.211 1.646 .704 4.988 .000 

LN_Z .526 .232 .247 2.263 .027 

a. Dependent Variable: LN_Y 

    Sumber: Output  SPSS 23,2022 

Sesuai dengan hasil tabel coefficient terlihat bahwa variabel 

intellectual capital dan variabel good corporate governance 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Variabel kinerja 
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keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,027 < 0,05. Artinya, 

variabel intellectual capital dan good corporate governance 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan variabel kinerja 

keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

selanjutnya pngaruh variabel kinerja keuangan adalah sebesar 

0,027 < 0,05 bermakna bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 157.145 3 52.382 12.156 .000b 

Residual 284.413 66 4.309   

Total 441.557 69    

a. Dependent Variable: LN_Y 

b. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_X2, LN_X1 

     Sumber: Output SPSS 23, 2022 

Sesuai dengan tabel Anova tersebut diketahui bahwa nilai 

signifikansi intellectual capital dan good corporate governance 

terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti intellectual capital dan good corporate governance 

secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Tabel 4.11 

Analisis Jalur Substruktur 2 
Variabel Koefisien 

Path 

Signifikan 

Intellectual Capital            Nilai 

Perusahaan 

-0,855 0.000 

Good Corporate Governance      

Nilai Perusahaan  

0,704 0,000 

Kinerja Keuangan 

Nilai Perusahaan 

0,247 0,027 

Sumber: Data Diolah 2022 
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Persamaan II 

Untuk mencari nilai epsilon 2 (ε2), digunakan rumus: 

ε2 = √1 − 𝑅 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 

ε2 = √1 − 0,356 = 0,644 

ε2 = √0,644 = 0,802 

 

Y = pX1Y + pX2Y + pZY + ε2 

   = 0,000 + 0,000 + 0,027 + 0,802 

R2
  = 0,829 

Y = 0,000 X1 + 0,000 X2 + 0,027 Z + 0,802 

 

Dengan demikian diagram jalur substruktur 2 adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellectual 

capital  

 

Nilai 

Perusahaan 

Kinerja 

Keuangan  

Good 

Corporate 

Governance  

Gambar 4.4 

Diagram Jalur Substruktur 2     

Sumber: Data Diolah 2022 

Dari hasil diagram jalur substruktur 1 dijelaskan bahwa  

pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

menghasilkan nilai beta sebesar -0,855 menunjukkan bahwa satu- 

satuan intellectual capital dapat mengakibatkan perubahan pada 

-0,855 

ε2 = 0,802 
ε1 = 0,906 

0.247 

0,704 

0,578 

 

-0,379 
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nilai perusahaan sebesar 85,5%. Kemudian good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan menghasilan nilai beta  

sebesar -0,704 menunjukkan bahwa satu-satuan intellcetual capital 

dapat mengakibatkan perubahan pada nilai perusahaan sebesar 

70,4%. 

Pada persamaan kedua ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh dan signifikansi intellectual capital dan good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan 

perlu menggunakan perbandingan antara pengaruh langsung yaitu 

variabel independen terhadap variabel dependen dan pengaruh 

tidak langsung yaitu perkalian antara nilai beta pengaruh variabel 

independen terhadap variabel intervening dengan  nilai beta 

variabel intervening terhadap variabel dependen. Akan tetapi 

sebelum itu perlu diketahui pengaruh langsung, pengaruh tidak 

langsung, dan pengaruh total yang diberikan masing-masing 

variabel melalui tabel dekomposisi antar variabel berikut:   

1) Dekomposisi Antar Variabel 

Berdasarkan hasil dari koefisien jalur pada substruktur 1 dan 

substruktur 2, gambaran secara keseluruhan diagram mengenai 

hubungan kausal empiris pengaruh kausal antar variabel 

intellectual capital, good corporate governance, nilai 

perusahaan, dan kinerja keuangan adalah sebagaimana 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Perhitungan Analisis Jalur 

Pengaruh 

Variabel 

Pengaruh Kausal 

Pengaruh 

Total 

Pengaruh 

Langsung 

Tidak Langsung 

melalui Z 

X1        Z  0,578 

-0,578 x 0,247 = -

0,143 -0,712 

X2        Z -0,379 

-0,339 x 0,247 = -

0,084   0,620 

X1        Y -0,855 -  -0,855 

X2        Y  0,704 -   0,704 

Z          Y  0,247 -   0,247 

         Sumber: Data diolah 2022 
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Sesuai dengan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pengaruh 

langsung intellectual capital terhadap nlai perusahaan adalah 

sebesar  -0,855. Sedangkan pengaruh tidak langsung intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan adalah sebesar -0,578. Pada 

pengaruh total merupakan hasil kali nilai beta intellectual 

capital terhadap nilai perusahaan dengan nilai beta kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan ditambah dengan nilai beta 

pengaruh langsung yaitu -0,578 x 0,247 = -0,143 + 0,855 = -

0,712. Selanjutnya untuk good corporate governance diketahui 

pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 

0,704. Sedangkan pengaruh tidak langsung good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan sebesar -0,379. Pada 

pengaruh total merupakan hasil kali nila beta good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan dengan nilai beta kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan ditambah dengan nilai beta 

pengaruh langsung yaitu -0,339 x 0,247 = -0,084 + 0,704 = 0,620. 

3. Koefisien Determinasi Total 

Berdasarkan uji substruktur dan uji hipotesis diatas, maka 

perhitungan koefisien determinasi total adalah sebagai berikut: 

R2 m = 1 – (Pe1.Pe1) x (Pe2.Pe2) 

         = 1 – (0,906.0,906) x (0,802.0,802) 

         = 1 – (0,821 x 0,643) 

         = 1 – 0,528 

         = 0,472 = 47,2% 

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil koefisien 

determinasi total sebesar 0,472. Artinya, keberagaman data 

yang dapat dijelaskan oleh model dalam penelitian ini adalah 

sebesar 47,2%. Atau dengan kata lain informasi yang 

terkandung dalam data sebesar 47,2% dapat dijelaskan oleh 

model tersebut, sedangkan sisanya yakni sebesar 52,8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 
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4. Uji Pengaruh Tidak Langsung 

Sesuai dengan hasil analisis jalur yang telah dilakukan, uji 

hipotesis pengaruh tidak langsung dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsung. Apabila nilai tidak langsung lebih besar dari 

pengaruh langsung maka dapat variabel intervening dalam 

penelitian ini mampu memediasi hubungan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai pengaruh 

langsung lebh besar dari pengaruh tidak langsung, maka 

variabel intervening dalam penelitian ini tidak mampu 

memediasi hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

(a) Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Kinerja Keuangan 

Sesuai dengan hasil pengujian analisis jalur yang telah 

dilakukan, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Variabel Koefisien 

Regresi 

 

Hasil 

X1       Y -0,885  

X1           Z  0,578  

Z         Y  0,247 0,143 

               Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui pengaruh 

langsung yang diberikan intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan sebesar 0,704. Sedangkan pengaruh intellectual 

capital terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan 

adalah perkalian antara nilai beta intellectual capital 

terhadap terhadap kinerja keuangan dengan nilai beta kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan yaitu: 0,578 x 0,247 = 

0,143. 
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(b) Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan 

Sesuai dengan hasil pengujian analisis jalur yang telah 

dilakukan, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Variabel Koefisien 

Regresi 

 

Hasil 

X2        Y  0,704  

X2        Z -0,379  

Z         Y  0,247 0,094 

            Sumber: Data Diolah 2022 

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui pengaruh 

langsung yang diberikan good corporate governance terhadap 

kinerja keuangan sebesar 0,704. Sedangkan pengaruh good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan adalah perkalian antara nilai beta 

intellectual capital terhadap terhadap kinerja keuangan 

dengan nilai beta kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

yaitu: -0,379 x -0,247 = 0,094. 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap pengujian dan 

hipotesis tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,005. Artinya, intellectual 

capital memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hanif Auliyah dan Nur Fadjrih Asyik yang 

menyatakan bahwa intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan tidak memiliki pengaruh apabila dimediasi oleh 



105 
 

 
 

kinerja keuangan dengan proksi return on asset. Intellectual 

capital memiliki memiliki pengaruh langsung terhadap nilai 

perusahaan dan kinerja keuangan, dan kinerja keuangan 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur industri dasar dan kimia ISSI tahun 2016-2020. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai intellectual capital yang 

tinggi akan mendorong kinerja keuangan yang lebih besar 

sehingga dengan hal tersebut nilai perusahaan juga akan 

meningkat.87 

Penelitian yang dilakukan oleh Yenita Arini dan 

Musdholifah juga menemukan bahwa intellectual capital 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penerapan 

sistem bisnis berdasarkan pengetahuan memiliki dampak 

positif bagi pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tersebut 

biasanya hanya fokus pada kinerja keuangan perusahaan. 

secara keseluruhan. Akan tetapi terdapat banyak informasi 

yang perlu disajikan dalam laporan keuangan perusahaan 

untuk memberikan kontribusi nilai tambah bagi perusahaan. 

penerapan komponen intellectual capital akan dapat 

memberikan reaksi positif pasar terhadap perusahaan sehingga 

menarik pihak luar untuk melakukan investasi.88 

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi 

diharapkan agar melakukan aktivitas yang dianggap penting 

oleh para stakeholder untuk kemudian melaporkannya 

kembali kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam 

konteks hubungan antara intellectual capital dan nilai 

perusahaan, teori stakeholder mendukung hasil penelitian ini 

dan teori ini dipandang dari bidang tersebut. Penciptaan nilai 

dalam hal ini adalah peneglolaan seluruh komponen 

 
87 Hanif Auliyah and Nur Fadjrih Asyik, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Nilai Perusahaan,” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 5, (2016): 19. 
88 Arini dan Musdholifah, “Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan (Studi Pada 

Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Listing Di Bei Periode 2013-2016), 1599.” 
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intellectual capital sehingga menghasilkan value added atau 

nilai tambah bagi perusahaan. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yuskar dan Novita yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan. hal tersebut karena saat ini intellectual capital 

belum dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan 

lebih didasarkan pada sumber daya fisik di perusahaan, 

sehingga investor cenderung tidak memperhatikan intellctual 

capital.89 

 

2. Pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap pengujian dan 

hipotesis tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan 

memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,005. Hal tersebut berarti 

bahwa intellectual capital memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ronny Andri Wijaya dan kawan-kawan juga 

menyatakan bahwa intellectual capital memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan dengan proksi return on asset. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa intellectual capital memiliki pengaruh langsung 

terhadap kinerja keuangan. Informasi yang diungkapkan oleh 

komponen intellectual capital di pelaporan keuangan menjadi 

jembatan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana untuk 

perkembangan bisnis perusahaan berupa aset investasi tanpa 

harus menunggu dari hasil penjualan.90 

 
89 Yuskar dan Dhiya Novita, “Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan 

Perbankan Di Indonesia,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya 12, no. 4 (2014): 

349. 
90 Ronni Andri Wijaya et al., “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hot Kristian Maryanto juga 

menyatakan hal yang sama bahwa intellectual capital 

berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Semakin 

tinggi penerapan intellectual capital, maka kinerja keuangan 

perusahaan juga akan meningkat. Karena saat ini keunggulan 

sebuah bisnis tidak hanya dapat dilihat dari aset fisiknya saja 

melainkan terdapat faktor pendukung lain yang dapat 

memberikan peningkatan kinerja keuangan yaitu intellectual 

capital.91  

Resources based theory mendukung hasil penelitian ini. 

Teori ini memiliki asumsi bahwa perusahaan yang sukses 

adalah yang mampu mengelola seluruh aset-asetnya dengan 

efisien. Maka penerapan intellectual capital sangat diperlukan 

oleh perusahaan karena di masa kemunculan bisnis 

berdasarkan pengetahuan saat ini, modal intelektual yang 

dimiliki oleh perusahaanlah yang akan dapat mendorong 

kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari dan Srjito Surya 

berbeda dengan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut 

menemukan bahwa intellectual capital memiliki pengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan.hal tersebut karena 

intellectual capital memiliki tingkat ignifikansi di atas 0,05 

dan terdapat korelasi negatif terhadap hubungan tidak searah 

intelelctual capital dan kinerja keuangan. 92 

 

3. Pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap pengujian dan 

hipotesis tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

 
Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018),” 

Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 1 (2020): 82, 

https://doi.org/10.31933/jimt.v2i1.326. 
91 Maryanto, “Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening.” 
92 Maya Sari dan Sarjito Surya, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan,” Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi, 2020, 26. 
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pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05. Hal tersebut 

bermakna bahwa good corporate governance memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Ronny 

Malavia mardani dan Budi Wahono konsisten dengan 

penelitian ini dengan menyatakan bahwa good corporate 

governance memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Akhir dari proses akuntansi yakni laporan 

keuangan memiliki tujuan memberikan informasi mengenai 

kondisi perusahaan dan digunakan oleh investor untuk menilai 

suatu perusahaan. good corporate governance menjadi sebuah 

sistm yang dimanfaatkan untuk mengatur, mengarahkan dan 

mengendalikan suatu perusahaan. penerapan good corporate 

governance tidak hanya bermanfaaat untuk meningkatkan 

nilai perusahaan, selain itu juga bermanfaat dalam 

pengelolaan sumberdaya dan resiko dengan efektif, 

meningkatkan tanggung jawab dari pada organ perusahaan, 

meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian 

nasional dan lain sebagainya.93 

Apabila dikaitkan dengan teori stakeholder, maka teori 

tersebut akan mendukung hasil penelitian ini. Para investor 

akan menunjukkan wujud apresiasi untuk perusahaan atas 

keunggulan penerapan good corporate governance dengan 

melakukan investasi di perusahaan tersebut. Pertambahan nilai 

investasi tersebut selain meningkatkan nilai perusahaan juga 

tentungan akan berdampak pada kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah berbeda dengan 

hasil penelitian ini, yang menemukan bahwa good corporate 

governance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

hal tersebut karena hasil yang ditemukan bahwa setiap 

 
93 Mardani dan Wahono, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 

2015-2017“, 55.  
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peningkatan good corporate governance sebesar 1 satuan 

maka akan menunurnkan nilai perusahaan, begitupun 

sebaliknya apabila terjadi penurunan pada good corporate 

governance sebesar 1% maka nilai perusahaan diprediksi akan 

meningkat sebesar 0,021.94 

 

4. Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja 

keuangan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap pengujian dan 

hipotesis tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan memiliki nilai sebesar 0,015 < 0,05. Artinya, good 

corporate governance memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syntia Ayu Kurnia Hasan 

dan Titik Mildawati mendukung penelitian ini dengan hasil 

yang menyatakan bahwa good corporate memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi penerapan 

good corporate governance di perusahaan maka kinerja 

keuangannya juga akan dapat meningkat.95 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh G.A Sri Oktaryani dan kawan-kawan yang 

menyatakan bahwa good corporate governance memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Menurut Forum for Corporate Govenance in Indonesia 

(FCGI) menyatakan bahwa penerapan good corporate 

governance akan dapat memberikan perlindungan kepada para 

 
94 Mutmainah, “Analisis Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan,” 

Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis 10, no. 2 (2015): 193, 

https://doi.org/10.26533/eksis.v10i2.63. 
95 Titik Mildawati, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 
Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening.” 
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pemegang saham dan juga meningkatkan kinerja bisnis 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 96 

Apabila dikaitkan dengan teori stakeholder, maka teori 

tersebut akan mendukung hasil penelitian ini. Pihak-pihak 

internal perusahaan yang menjaga hubungannya dengan para 

pemangku kepentingan diluar perusahaan menjadi jembatan 

untuk mendapatkan aset investasi. Selain itu penerapan good 

corporate governance juga dapat meningkatkan kontribusi 

khusunya untuk pemerintah sehingga tidak hanya kinerja 

keuangannya yang cenderung stabil karena perusahaan 

tersebut terjaga dari pihak-pihak yang dapat merugikan 

perusahaan. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Henly Yoel Yoni dan kawan-kawan yang menemukan 

bahwa good corporate governance tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut karena hasil  

penelitian yang menunjukkan bahwa nilai F hitung masing-

masing proksi lebih kecil dibandingkan dengan t tabel dan 

nilai signifikansi yang dibawah 0,05 sehingga hipotesis 

penelitian tersebut ditolak.97 

 

5. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap pengujian dan 

hipotesis tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

memiliki nilai sebesar 0,027 < 0,05. Hal tersebut bermakna 

bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 
96 G. A Sri Oktaryani et al., “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 

Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia),” Distribusi - Journal of 

Management and Business 5, no. 2 (2018): 56, https://doi.org/10.29303/jdm.v5i2.36. 
97 Henli Yoel Honi, Ivonne S. Saerang, and Joy E. Tulung, “Pengaruh Good 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional 

Tahun 2014-2018,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan 

Akuntansi 8, no. 3 (2020): 304. 
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Yulia Kusumandari dan Sapari dalam penelitiannya 

mendukung penelitian ini dengan menyatakan bahwa kinerja 

keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor 

yang dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

kinerja keuangan berhubungan dengan ukuran keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selain sebagai 

informasi, laporan keuangan juga digunakan sebagai alat 

komunikasi agar umber daya yang digunakan dapat digunakan 

dengan optimal. Efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam 

mengelola kinerja keuangan akan memberikan dampak nilai 

tambah bagi perusahaan.98 

I Ketut Yoni dan kawan-kawan juga mendukung hasil 

penelitian ini dengan menyatakan bahwa kinerja keuangan 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

kinerja perusahaan.99 

Teori sumber daya atau resources based theory 

mendukung hasil penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa 

perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui 

implementasi pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. 

Stabilnya kinerja keuangan perusahaan sebagai akibat dari 

pengelolaan sumber daya yang baik, maka nilai perusahaan 

juga akan bertambah. 

 

6. Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening 

Berdasarkan perhitungan pada tahap pengujian dan 

hipotesis keenam yakni pengaruh intellectual capital terhadap 

nilai perusahaan melalui kinerja keuangan diketahui bahwa 

pengaruh langsung menunjukkan angka sebesar 0,704 dan 

pengaruh tidak langsung menunjukkan angka sebesar 0,143 

maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung memiliki 

nilai lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. 

 
98 Kusumandari, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening, 15.” 
99 I Ketut Yoni Maha Dharma Isvara, Ade Arie Wahyuni, dan I Putu Julianto, 

“Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan 

Sebagai Variabel Intervening,” Jurnal Akuntansi 8, no. 2 (2017), 11. 
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Sehingga didapatkan hasil bahwa variabel intellectual capital 

tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan pada saham yang tercatat dalam Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016-2020. 

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa seluruh indikator pengukuran intellectual 

capital yang digunakan tidak memiliki pengaruh apabila 

dimediasi oleh kinerja keuangan melainkan hanya 

berpengaruh langsung terhadap nilai dan kinerja keuangan 

perusahaan. indikator VACA (Value Added Intellectual 

Capital) memiliki pengaruh positif terhadap nilai dan kinerja 

keuanga perusahaan, artinya perusahaan manufaktur industri 

dasar dan kimia ISSI mampu menghasilkan nilai tambah dari 

modal fisik (physical capital) yang tersedia. Dalam hal ini 

modal fisik yang digunakan adalah modal dan laba. Semakin 

efektif perusahaan dalam mengelola VACA (Value Added 

Intellectual Capital), maka akan dapat memberikan kontribusi 

peningkatan terhadap nilai dan kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. 

Indikator berikutnya yaitu VAHU (Value Added Human 

Capital) mengindikasikan bahwa kontribusi penciptaan nilai 

oleh human capital, maka akan semakin besar kontribusinya 

dalam menciptakan nilai structural capital. Dengan kata lain, 

perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia ISSI lebih 

cenderung menggunakan alat bantu operasional yang sudah 

dibekali dengan sistem teknologi yang canggih dan 

mengurangi penciptaan nilai sumber daya manusia nya. 

Selanjutnya, yaitu STVA (Structural Capital Value Added) 

Menunjukkan bahwa investor belum memberikan apresiasi 

baik terhadap usaha perusahaan dalam memenuhi proses 

structural capital dan menciptakan value added. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan industri dasar dan kimia ISSI 

belum mampu mengelola dana untuk menghasilkan struktur 

dan proses rutinitas yang baik, seperti sistem operasional 

perusahaan, database, prosedur dan semua. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ronny Andri Wijaya dan kawan-kawan juga 

menyatakan bahwa intellectual capital memiliki pengaruh 

langsung terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan 

dengan proksi return on asset. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa intellectual capital 

memiliki pengaruh baik langsung dan tidak langsung terhadap 

nilai perusahan dan kinerja keuangan dalam ketiga indikator 

pengukurannya serta melalui variabel penghubung yakni 

kinerja keuangan 

Penelitian yang dilakukan oleh I ketut Yoni Maha Dharma 

Isvara dan kawan-kawan juga menemukan bahwa intellectual 

capital tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 

apabila dimediasi oleh kinerja keuangan melainkan memiliki 

pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan dan kinerja 

keuangan. Apabila intellectual capital dikelola dengan baik, 

maka persepsi pasar terhadap perusahaan tersebut juga akan 

meningkat. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang 

menyatakan bahwa seluruh aktivitas perusahaan bermuara 

pada penciptaan nilai, dan nilai perusahaan yang baik akan 

menjadi salah satu minat investor terhadap saham 

perusahaan.100 

Hot Kristian Maryanto dalam penelitiannya menyatakan 

hal yang sama bahwa intellectual capital berpengaruh 

langsung selain itu juga mengemukakan hal yang berbeda 

bahwa secara tidak langsung intellectual capital memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan 

dengan proksi return on asset. Semakin tinggi intellectual 

capital yang diterapkan di suatu perusahaan maka akan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena 

 
100 I Ketut Yoni Maha Dharma Isvara, Ade Arie Wahyuni, dan I Putu Julianto, 

“Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan 

Sebagai Variabel Intervening,” Jurnal Akuntansi 8, no. 2 (2017), 11. 
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perusahaan mampu mengelola sumber daya nya dengan baik 

yang kemudian akan meningkatkan kinerja keuangan.101  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yenita Arini dan Musdholifah yang 

menyatakan bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan dengan 

temuan pertama, sampel yang digunakan adalah saham yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang kedua kepemilikan 

dan pemanfaatan sumber daya intelektual akan dapat 

memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif 

yakni nilai perusahaan yang kemudian akan meningkatkan 

laba perusahaan.102 Yulia Kusumandari dan Sapari dalam 

penelitiannya juga menyatakan bahwa intellectual capital dan 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening.103 

Penelitian ini jika dikaitkan dengan resources based theory 

maka penelitian ini akan mendukung teori tersebut. resources 

based theory menjelaskan bahwa perusahaan akan mampu 

mencapai keunggulan bersaing apabila dapat mengelola 

sumber daya intelektual nya dengan baik. Dengan nilai 

perusahaan yang meningkat maka kepercayaan investor akan 

meningkat dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan 

kinerja keuangan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sumber daya 

intelektual suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi 

perusahaan tersebut secara berkelanjutan. Tidak hanya sumber 

daya yang bersifat moneter, sumber daya yang bersifat non 

moneter seperti modal intelektual juga penting untuk 

diperhatikan perusahaan. dalam perkembangan dunia bisnis 

saat ini, telah terlihat jelas bahwa pola pengukuran bisnis telah 

 
101 Maryanto, “Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening.” 
102 Arini dan Musdholifah, “Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan (Studi Pada 

Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Listing Di Bei Periode 2013-2016), 1601.” 
103 Kusumandari, “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening, 15.” 
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beralih dari aset berwujud kepada aset yang tidak berwujud. 

Hal ini juga berdampak pada prinsip dasar suatu bisnis yakni 

labor based business atau bisnis yang memegang prinsip 

padat karya. Tidak dapat dipungkiri bahwa intelektualitas 

sumber daya manusia yang dengan kemampuannya dalam 

menciptakan berbagai inovasi, maka inovasi tersebut akan 

memberikan kontribusi dalam keberlangsungan perusahaan.  

 

7. Pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening. 

Berdasarkan perhitungan pada tahap pengujian dan 

hipotesis ketujuh yakni pengaruh good corporate governance 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan diketahui 

bahwa pengaruh langsung menunjukkan angka sebesar 0,704 

dan pengaruh tidak langsung menunjukkan angka sebesar 

0,094 maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung 

memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh 

langsung. Sehingga didapatkan hasil bahwa variabel good 

corporate governance tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan. variabel good corporate 

governance memiliki pengaruh langsung terhadap nilai 

perusahaan dan kinerja keuangan, dan kinerja keuangan 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada saham 

yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

periode 2016-2020. 

Good corporate governance berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan berarti 

penerapan good corporate governance di suatu perusahaan 

akan berpengaruh langsung terhadap nilai dan kinerja 

keuangan perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi 

investor dalam menentukan perusahaan pilihannya dalam hal 

investasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh G.A Sri Oktaryani dan kawan-kawan yang 
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menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diproksi oleh 

return on asset tidak dapat memediasi pengaruh variabel good 

corporate governance terhadap nilai perusahan, sehingga 

good corporate governance hanya dapat berpengaruh secara 

langsung terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan.104 

Gede Marco Pradana Dika Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati 

juga menyatakan bahwa good corporate governance terhadap 

nilai perusahaan tidak mampu dimediasi oleh kinerja 

keuangan dengan proksi return on asset.105 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Syntia Ayu Kurnia 

Hasan dan Titik Mildawati yang menyatakan bahwa good 

corporate governance tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian menggunakan 

analisis jalur model 1 dan model 2 oleh peneliti tersebut yang 

mengungkapkan good corporate governance berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja keuangan, dan kinerja 

keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. akan tetapi proksi return on asset tidak dapat 

memediasi hubungan antar variabel atau dengan kata lain 

tidak dapat menjadi variabel intervening antara good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan. Secara 

teoritis, dengan menerapkan sistem good corporate 

governance, tujuan perusahaan akan terpenuhi dalam berbagai 

sisi baik dari sisi internal yakni peningkatan disiplin dan 

tanggung jawab pihak stakeholder dan dalam hal mitigasi 

risiko perusahaan secara efektif. Dari sisi eksternal yakni 

peningkatan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan 

 
104 Sri Oktaryani et al., “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 

Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia).” 
105 Gede Marco Pradana Dika Putra Ni Gusti Putu Wirawati, “Pengaruh Good 

Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai 

Variabel Mediasi,” E-Jurnal Akuntansi 30, no. 2 (2020): 397. 
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bermuara pada peningkatan kinerja keuangan.106  Hasil 

penelitian ini berbeda dengan Agus Santoso dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa variabel good corporate 

governance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan baik secara langsung maupun melalui perantara 

kinerja keuangan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa 

semakin baik tata kelola perusahaan, maka akan 

meningkatkan kinerja keuangan sehingga para investor akan 

menaruh perhatian lebih kepada perusahaan dan tertarik untuk 

menanamkan modalnya kepada perusahaan.107  

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

ole Safira Ma`auyah dan Fera Tjahjani dengan menyatakan 

bahwa intellectual capital dan good corporate governance 

berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap 

nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening. Perusahaan memerlukan segala sumber daya 

yang tersedia untuk melindungi dan menjalankan perusahaan, 

terlebih di masa pandemi dan new normal. Pengetahuan 

adalah salah satu dari sumber daya tersebut. Meskipun tidak 

berwujud, namun aset ini memiliki peran penting dalam 

perusahaan. Kemudian good corporate governance juga 

sangat penting diterapkan dalam perusahaan. apabila 

mekanisme perusahaan sudah diterapkan dengan baik maka 

yang dihasilkan perusahaan juga akan maksimal.108  

Apabila dikaitkan dengan stakeholder theory, maka 

penelitian ini akan mendukung teori tersebut. Menurut 

stakeholder theory, semakin banyak pemangku kepentingan 

yang merasa dipuaskan oleh perusahaan, atau dengan kata lain 

 
106 Hasan dan Mildawati, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening.” 
107 Agus Santoso, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” Prosiding 

Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017, 76. 
108 Safira Ma`auyah dan Fera Tjahjani, “Pengaruh Intellectual Capital Dan Good 

Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan 

Sebagai Variabel Intervening,” Jurnal Manajemen Dirgantara 14, no. 2 (2021): 256. 
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kepentingan para pemangku kepentingan dapat dipenuhi oleh 

perusahaan maka akan membuka peluang untuk perusahaan 

tersebut menjadi unggul. Good corporate governance sebagai 

upaya perusahaan dalam menyelaraskan kepentingan 

perusahaan dengan para pemangku kepentingan atau 

stakeholder menjadi tonggak bagi meningkatnya nilai sebuah 

perusahaan. Ketika perusahaan telah berhasil memiliki nilai 

yang baik, maka perusahaan juga akan memiliki peluang lebih 

dalam hal meningkatnya kinerja keuangan melalui perolehan 

aset berupa dana investasi dari para investor. 

 

8. Pengaruh intellectual capital dan good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 

keuangan sebagai variabel intervening ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi total 

didapatkan hasil sebesar 47,2%. Artinya, keberagaman data 

yang dapat dijelaskan oleh model dalam penelitian ini adalah 

sebesar 47,2%. dapat dijelaskan oleh model tersebut, 

sedangkan sisanya yakni sebesar 52,8% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini didukung oleh resources based theory 

yang menjelaskan bahwa sutau perusahaan akan memperoleh 

keunggulan dalam persaingan bisnis apabila mampu 

memanfaatkan dan mengelola seluruh aset-asetnya dengan 

baik, aset moneter maupun non moneter. Dengan memiliki 

sumber daya yang mampu menjadikan perusahaan bernilai 

baik maka hal tersebut akan mengarahkan pada kebermanfaat 

jangka panjang. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori stakeholder. 

Menurut teori stakeholder, semakin banyak pihak pemangku 

kepentingan yang dipuaskan atau dipenuhi haknya oleh 

perusahaan, maka seluruh sumber daya manusia yang terdapat 

di dalam perusahaan juga akan mendapatkan manfaatnya. 
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Oleh karennya sumber daya lain yang terdapat di suatu 

perusahaan juga akan terkelola dengan baik dan seimbang.  

 

a. Intellectual Capital dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Ihyaul Ulum dalam bukunya menjelaskan Intellectual 

Capital atau modal intelektual adalah istilah kombinasi dari 

aset tak berwujud, properti intelektual, karyawan, dan 

infrastruktur yang memungkinkan perusahaan dalam 

menjalankan fungsinya.109 Dalam Islam, intellectual capital  

merupakan pengetahuan yang menjadi kebutuhan setiap 

manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Tidak hanya individu, 

sebuah perusahaan juga memerlukan aset tersebut yakni 

dalam hal bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based 

asset). Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-

Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

ْٰٓ  ٓ ا َلُكمْ  ِقي لَْ ِاَذْا ٰاَمنُ و  ا اّلِذي نَْ اَي َُّها ا ال َمٰجِلسِْ ِفْ تَ َفّسُحو   يَ ف َسحِْ فَاف َسُحو 
ْ  اَللُِّْٰ

ْا ِقي لَْ َوِاَذا َلُكم  ْا ان ُشُزو  ْا اّلِذي نَْ اَللُِّْٰ يَ ر َفعِْ فَان ُشُزو  ْ  ٰاَمنُ و 
 اُو ُتوا َواّلِذي نَْ ِمن ُكم 

نَْ ِبَا َواَللُِّْٰ َدرَٰجت  ْ ال ِعل مَْ ١١ – َخِبي ْر تَ ع َمُلو   
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” 

maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S Al Mujadalah [58]: 11)110 

Dari ayat tersebut konteks pemahaman mengenai modal 

intelektual dijelaskan bahwa keimanan akan mendorong untuk 

berlapang dada dan mentaati peraturan yang berlaku, 

 
109 Ulum, Intellectual Capital: Konsep Dan Kajian Empiris. 
110 Al Quran dan Terjemahnya Surat Al Mujaladah Ayat 11 (CV Penerbit 

Diponegoro). 
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sedangkan ilmu akan mengarahkan kepada jiwa yang taat. 

Orang yang memiliki iman dan ilmu akan mendapatkan 

keutamaan yakni dimuliakan dan diangkat derajatnya. 

Pengetahuan merupakan aset penting yang harus dimiliki 

baik individu maupun kelompok seperti perusahaan. Modal  

intelektual sangat berperan dalam mengantar perusahaan 

kepada keunggulan bersaing. Dengan modal intelektual, 

perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan 

terus menghasilkan inovasi dan produk-produk yang unggul. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

ayat 282 berikut:  

ُتْم ِبَديْ  َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمنُ وْاا ِاَذا َتَدايَ ن ْ ٢٨٢ –ٍن ِالٓا َاَجٍل مَُّسمًّى فَاْكتُ بُ ْوُه  ٰيٓا  
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah,[2],282)111 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai keberadaan dan 

fungsi akuntansi. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan syariah dijelaskan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah untuk mnyediakan informasi 

mengenai posisi keuangan dan kinerjanya guna kepentingan 

pemakai laporan keuangan tersebut dalam mengambil 

keputusan ekonomi.112  

Perusahaan yang sukses adalah yang memiliki keunikan 

tersendiri yang tidak dapat ditiru oleh pesaingnya. Maka dari  

itu kecepatan dan inovasi adalah kunci dari segalanya. Dengan 

demikian perusahaan akan mampu bersaing secara sehat dan 

tidak merugikan pihak manapun dengan perusahaan lainnya 

yang mana citra perusahaan akan tetap terjaga sekaligus juga 

 
111 y - Al Quran Dan Terjemahnya (CV Penerbit 

Diponegoro)."},"properties":{"noteIndex":90},"schema":"https://github.com/citation-

style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}Al Quran dan Terjemahnya 

Surat Al Baqarah Ayat 282 (CV Penerbit Diponegoro). 
112 A. Zuliansyah, “Intellectual Disclosure Terhadap Kinerja Perusahaan,” ASAS 

(Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 1 (2016): 13, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1230. 
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dapat meningkatkan kinerja keuangan karena kepercayaan 

investor terhadap perusahaan tersebut yang tentunya akan 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak antara 

investor dan pihak perusahaan. Para ulama mengatakan bahwa 

pelaku usaha muslim hendaknya memiliki perilaku yang baik 

seperti menjalankan bisnisnya dengan tidak merugikan pihak 

lain, menjaga hubungan yang baik dan menjalankan bisnis 

dengan membawa keseimbangan dalam hidupnya yakni 

seimbang dalam hal dunia dan akhirat. 

 

b. Good Corporate Governance dalam Pandangan Ekonomi 

Islam 

Good Corporate Governance dalam peraturan menteri 

BUMN NO:PER-01/MBU/2011 adalah prinsip-prinsip yang 

mendasari proses mekanisme pengelolaan perusahaan 

beerlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika 

perusahaan.113 penerapan good corporate governance sangat 

penting bagi perusahaan karena akan sangat membantu dalam 

memberi petunjuk dalam pengambilan keputusan dengan tepat 

sehingga nilai perusahaan ikut meningkat. Penerapan sistem 

tersebut juga mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja 

perushaaan termasuk pada kualitas laporan keuangan dan 

menghindari tindakan manajer perusahaan melakukan 

manipulasi laporan keuangan.114 Manipulasi merupakan hal 

yang sangat dilarang tegas oleh Islam sebab ketika seseorang 

telah melakukan manipulasi maka akan berdampak pada 

perekonomian. Rasulullah SAW bersabda: 

“Apa ini wahai pemilik makanan?” orang itu berkata “ia 

terkena air hujan wahai Rasulullah” kemudian beliau SAW 

 
113 Imam Suwandi, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO),” 

Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 2, no. 1 (2019): 48, 

https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559. 
114 Suwandi, Arifianti, dan Rizal “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO),” Jurnal 

Manajemen Pelayanan Publik, 2019;49. 
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bersabda “Mengapa engkau tidak menempatkannya diatas 

makanan sehingga dilihat orang? Dan barangsiapa yang 

curang maka ia tidaklah termasuk dari golonganku.” (H.R 

Muslim). 

Berkaitan dengan hadits tersebut, Allah SWT berfirman dalam 

surah Hud ayat 85: 

مِْ ُفوْا َويٰ َقو  َيالَْ َاو  َزانَْ ال ِمك  َيۤاَءُهمْ  الّناسَْ تَ ب َخُسوْا َوَْلْ ِِبل ِقس طِْ َوال ِمي    َوَْلْ َاش 
ا ٨٥ – ُمف ِسِدي نَْ ر ضِْاْل َْ ِفْ تَ ع ثَ و   

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan 

adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-

hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi 

dengan berbuat kerusakan. (Q.S Hud [11]: 85)115 

Ayat tersebut menegaskan tentang pentingnya kejujuran 

dan keadilan. Kebenaran merupakan ruh dari keimanan 

seseorang sehingga tanpa adanya kebenaran maka syariat 

agama tidak dapat ditegakkan. Begitupun sebaliknya, bencana 

terbesar di dunia bisnis saat ini adalah meluasnya tindakan 

kebathilan seperti manipulasi nilai dan informasi.116 Prinsip 

keadilan dalam good corporate governance juga tercantum 

dalam surah Al Maidah ayat 8 berikut: 

َء ِِبْلقِ  َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمنُ ْوا ُكْونُ ْوا قَ وَّاِمْْيَ ّلِلِٰٓ ُشَهَداٰۤ  َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنٓاُن قَ ْوٍم  ٰيٓا
ْسطِۖ

َ َخِبْْيٌۢ ِبَا تَ ْعَملُ  َ  ِانَّ اّللٰٓ ْوَن  َعلٓاى َاَلَّ تَ ْعِدُلْوا  ِاْعِدُلْوا  ُهَو َاقْ َرُب ِللت َّْقٓوۖى َوات َُّقوا اّللٰٓ
-  ٨   

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu 

sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

 
115 Al Quran dan Terjemahnya Surat Hud Ayat 85 (CV Penerbit Diponegoro). 
116 Zulkifli dan Sulastningsih, “Rerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Dalam 

Persfektif Islam,” Jurnal Akuntansi Dan Auditimg Indonesia, 1998, 171. 
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kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan. (Q.S Al Maidah, [5]: 8).117 

Ayat tersebut menjelaskan perintah dalam menegakkan 

kebenaran. Dalam hal ini adalah berbuat adil. Keadilan 

merupakan bagian dari prinsip good corporate governance 

yakni pengelolaan perusahaan secara adil karena keadilan 

harus merangkul segala sendi kehidupan baik itu aspek 

spiritual maupun material. 

 

c. Nilai Perusahaan dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. 

Apabila dilihat dari sudut pandang Islam, pada dasarnya 

saham adalah efek syariah dengan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Menurut BAPEPAM LK I dijelaskan 

kriteria dan penerbitan efek syariah bahwa efek syariah 

merupakan efek yang pengelolaan usahanya dilakukan 

berdasarkan prinsip syariah sepanjang emiten tersebut adalah 

sebagai berikut:118 

1) Tidak melakukan usaha sebagai berikut: 

a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

b) Perdagangan yang melanggar syariat diantaranya: 

(1) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan 

barang/jasa; 

(2) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 

c) Jasa keuangan ribawi, diantaranya: 

(1) Bank berbasis bunga; 

(2) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 

d) Transaksi jual beli yang mengandung unsur 

ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), seperti 

asuransi konvensional; 

 
117 Al Quran Dan Terjemahnya Surat Al Maidah Ayat 8  (CV Penerbit Diponegoro). 
118 Peraturan BAPEPAM-LK, “Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah” (2012). 
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e) Memproduksi, mendistribusikan, dan juga 

memperdagangkan atau menyediakan: 

(1) Barang atau jasa yang haram zatnya (haram li-

dzatihi); 

(2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya 

(haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI 

(3) Barang atau jasa yang merusak moral atau yang 

bersifat mudharat; 

(a) Melakukan transaksi yag mengandung suap 

(risywah). 

 

2) Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 

a) Total utang yang berbasis bunga apabila dibandingkan 

dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh 

lima per seratus); atau 

b) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal 

lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha 

(revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% 

(sepuluh per seratus). 

 

Perusahaan go public dalam pelaksanaannya terbagi 

menjadi dua tahap, yaitu transaksi di pasar perdana dan 

transaksi di pasar sekunder. Transaksi pada perdagangan 

saham adalah termasuk ke dalam lingkup muamalat. 

Menurut pandangan Mustafa az-Zarqa sebagaimana 

dikutip oleh Nahara Eriyanti menjelaskan bahwa manusia 

dianjurkan untuk membuat bentuk akad dan transaksi baru 

mengikuti perkembangan selama transaksi tersebut sesuai 

dengan syariat.  
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Sebagaimana dalam firman-Nya: 
َللُِّْٰ ُقلْ  ْ ّْوَحٰلًلْ َحَراًما مِّن هُْ َفَجَعل ُتمْ  رِِّز قْ  مِّنْ  َلُكمْ  اَللُِّْٰ اَن  َزلَْ ّماْ  َارََءي  ُتمْ  ُقلْ 

ٰۤ
 ا

ََتُو نَْ اَللِِّْٰ َعَلى اَمْ  َلُكمْ  َاِذنَْ ٥٩ - تَ ف   
Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku 

tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu 

jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” 

Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu 

(ten-tang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?” 

(QS. Yunus, [10]: 59)119. 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin Allah 

SWT terhadap manusia untuk mengerjakan sesuatu hal di luar 

syariat Islam. Hal tersebut diperkuat oleh kaidah fikih yang 

dirumuskan oleh para fuqaha: 

لُّ ال ُمَعاَمَلتِْ ِفْ الشُُّرو طِْ ِفْ ا َْلص لُْ َِبَحةُْ اْلِ  ِبَدلِي لْ  ِإْلّْ َواْل ِ  
Hukum asal menetapkan syarat dalam mu`amalah adalah halal 

dan diperbolehkan kecual ada dalil yang melarangnya. 

Kaidah fikih tersebut bermakna bahwa bidang muamalah 

yang pembahasannya belum terdapat pada Al-Quran dan As 

Sunnah bukan berarti dilarang oleh hukum syarak, selama 

transaksi yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah 

digariskan oleh syarak, maka hal tersebut diperbolehkan 

(mubah) selama tidak ada dalil yang melarangnya.120 

 

d. Kinerja Keuangan dalam Pandangan Ekonomi Islam  

Kinerja keuangan adalah persentase hasil dari kegiatan 

operasional perusahaan dengan indikator pengukuran tertentu 

dan selama periode tertentu. Pada umumnya, mengukur 

kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan rasio-rasio 

keuangan seperti rasio profitabilitas. Dalam Islam, keuangan 

 
119 Al-Quran dan Terjemahnya Surat Yunus Ayat 59 (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro). 
120 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Sejarah,Teori, Dan Konsep), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153. 
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merupakan sebuah sistem yang berasal dari Al-Quran dan As 

Sunnah, serta dari penafsiran ulama terhadap sumber-sumber 

wahyu tersebut.121  

 

Prinsip-prinsip Islam mengenai sistem keuangan menurut 

Qutb Ibrahim yaitu:122 

1) Kebebasan bertransaksi, dengan catatan harus didasari 

prinsip suka sama suka dan tidak ada yang di dzalimi, dan 

didasarkan akad yang sah. Penerapan prinsip ini sangat 

penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun.  

2) Bebas dari unsur maghrib (maysir) yaitu judi atau tindakan 

spekulatif dengan tujuan mengurangi konflik dalam sistem 

keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidakjelasan suatu 

akad, dan riba yaitu pengambilan tambahan, dan lain 

sebagainya.  

3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa ataupun 

tindakan manipulasi harga.  

4) Semua pihak berhak mendapatkan informasi yang 

memadai dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam 

bertransaksi.  

5) Semua pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan 

kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, 

oleh karena itu pihak ketiga berhak untuk diberikan hak 

atau pilihan. 

Kinerja keuangan yang dapat diukur dengan tingkat 

pengembalian aset dalam perspektif Islam merupakan sebuah 

konsep yang saling berkesinambungan dan terhubung antara 

satu dengan yang lainnya dengan orientasi bukan hanya 

 
121 Muh Arafah, “Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis,” Al-Kharaj: 

Journal of Islamic Economic and Business 1, no. 1 (2019): 57, 

https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801. 
122 Ibid, 58. 
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mengejar keuntungan untuk di dunia saja melainkan juga 

untuk akhirat.123  

Dalam surat Al-Baqarah ayat 16 Allah SW berfirman:    

َاَرُُتُْم َوَما َكانُ ْوا ُمْهَتِدْيَن  َك الَِّذْيَن اْشََتَُوا الضَّٓلَلَة ِِبْْلُٓدۖى َفَما َرِبَْت ّتِٰ ىِٕ
ٰٓۤ
١٦ -اُول  

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. 

Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka 

tidak mendapat petunjuk. (Q.S Al-Baqarah, [2]:16)124 

Ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan manusia yang 

menjual petunjuk untuk mendapat kesesatan seperti halnya 

orang yang beriman akan tetapi kemudian ia kembali menjadi 

kufur. Seperti itu umpama perniagaan yang dilakukan dari 

golongan tersebut tidak akan mendapat keuntungan darinya 

dan tidak akan mendapat petunjuk atas pekerjaannya.  

Adapun hadits yang berkaitan dengan keuntungan adalah 

sebagai berikut: 

“Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak 

akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal 

pokoknya. Demikian juga, seorang mukmin tidak akan 

mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima 

amalan-amalan wajibnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).”125 

Makna hadits tersebut dapat diterjemahkan dari dua sisi. 

Pertama, dalam urusan dunawi yaitu apabila seseorang ingin 

mendapatkan laba dari apa yang ingin dia usahakan maka ia 

harus mendapatkan modal pokok dari hasil usaha tersebut 

terlebih dahulu. Apabila telah mendapatkan modal pokok 

maka pendapatan atau kelebihan daripadanya adalah yang 

disebut sebagai laba. Adapun yang kedua adalah dalam ranah 

amalan untuk di akhirat, ketika seseorang hendak 

 
123 Putri Pratama and Jaharuddin, “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam 

Persfektif Islam,” Ikraith-Humaniora 2, no. 2 (2018): 107, journals.upi-

yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/226/125. 
124 Al-Quran Dan Terjemahnya Surat Al-Baqarah Ayat 16 (CV Penerbit Diponegoro). 
125 Hadits Shahih Al-Bukhari. 
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memperbaiki atau menyempurnakan amalan-amalan 

sunnahnya, maka ia harus terlebih dahulu memenuhi amalan-

amalan wajibnya. Ibadah wajib merupakan hal yang harus 

didahulukan sebelum melakukan ibadah sunnah, seperti itu 

pula halnya dalam berbisnis. Seperti halnya penerapan 

intellectual capital dan good corporate governance yang 

mendahulukan kepentingan internal perusahaan dalam hal 

pengelolaan sumber daya strategisnya yakni aset tak berwujud 

dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance 

yang menjadikan kemaslahatan bagi setiap aktivitas 

perusahaan sebagai prioritas. Sesuai dengan resources based 

theory dan stakeholder theory yang menjelaskan bahwa suatu 

perusahaan akan meraih keunggulan kompetitif apabila dapat 

mengelola seluruh aset-aset strategisnya baik yang berwujud 

dan yang tidak berwujud. Secara teoritis hal tersebut akan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja keuangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan 

mengenai intellectual capital, good corporate governance, nilai  

perusahaan dan kinerja keuangan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Intellectual capital memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada saham perusahaan yang tercatat dalam 

Indeks Saham Syariah Indonesia. 

2. Intellectual capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan pada saham perusahaan yang tercatat dalam Indeks 

Saham Syariah Indonesia. 

3. Good corporate governance memiliki pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada saham perusahaan yang 

tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia. 

4. Good corporate governance memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan pada saham perusahaan yang 

tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia. 

5. Intellectual capital tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan dikarenakan Return On 

Asset tidak dapat menjadi variabel intervening pada saham 

perusahaan yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah 

Indonesia. 

6. Kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada saham perusahaan yang tercatat dalam 

Indeks Saham Syariah Indonesia. 

7. Good corporate governance tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan melalu kinerja keuangan dikarenakan Return 

On Asset tidak dapat menjadi variabel intervening pada saham 

perusahaan yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah 

Indonesia. 
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8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif 

ekonomi Islam intellectual capital dan good corporate 

governance merupakan sistem yang perlu diterapkan dalam 

suatu perusahaan. Islam memandang positif implementasi 

sistem tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariat Islam yang berlaku karena segala bentuk kegiatan 

perusahaan serta ekonomi dan bisnis wajib berpegang pada 

paradigma humanisme religius, yakni menempatkan manusia 

atas ilmunya terhadap pertanggung jawaban kepada manusia 

dan Allah SWT. Apabila dipergunakan dengan benar 

implementasi kedua sistem tersebut akan menjadi jembatan 

bagi perusahaan dalam meraih tujuannya.  

 

B. Rekomendasi  

Sesuai dengan hasil kesimpulan yang dapat dijelaskan diatas, 

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Sesuai dengan hasil yang telah didapatkan intellectual 

capital dan good corporate governance berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai 

variabel intevening, dengan ini maka saran yang diberikan 

untuk perusahaan yaitu agar perusahaan dapat menerapkan 

sistem intellectual capital dan good corporate governance di 

kperusahaannya. Selain itu, perusahaan hendaknya dapat lebih 

memperhatikan nilai perusahaan yang memiliki 

kebermanfaatan untuk semua pihak. Oleh karena itu 

penerapan intellectual capital yang baik akan sangat 

membantu perusahaan dalam meraih keunggulan bisnis tanpa 

merugikan pihak lain karena meskipun sumber daya 

intelektual merupakan sumber daya yang tidak berwujud 

namun sangat berperan dalam perusahaan karena seiring 

perkembangan teknologi saat ini perusahaan dituntut untuk 

memiliki kecepatan dan inovasi-inovasi baru agar produk 

yang dihasilkan tidak tergerus oleh waktu dan daya minat 

publik menjadi meningkat karena di dalam perusahaan sendiri 
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memberikan perhatian lebih kepada sumber daya internalnya 

yakni modal intelektual. Selain itu, penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik juga akan sangat membantu perusahaan 

dalam meraih keunggulan bisnis. Sama seperti modal 

intelektual, tata kelola perusahaan yang diterapkan dengan 

baik akan dapat memberikan manfaat yang selaras kepada 

seluruh pihak pemangku kepentingan. Good corporate 

governance juga akan dapat meningkatkan nama baik 

perusahaan secara berkelanjutan. Penerapan intellectual 

capital dan good corporate governance juga akan berdampak 

pada ranah lainnya seperti peningkatan kinerja keuangan dan 

ketertarikan investor. Dengan demikian perusahaan akan lebih 

mudah untuk mendapatkan aset dari investasi tanpa harus 

menunggu hasil dari kegiatan operasionalnya. 

 

2. Bagi para investor dan calon investor 

Para investor dan calon investor perlu memperhatikan 

terlebih dahulu mengenai modal intelektual, tata kelola 

perusahaan, dan kinerja keuangan sebelum memutuskan untuk 

melakukan investasi di suatu perusahaan. 

 

3. Bagi para penelitian selanjutnya 

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

tambahan bahan referensi dan dapat menambah periode 

penelitian serta sampel pada sektor lain agar hasilnya lebih 

konsisten dan menyeluruh. Penelitian selanjutnya juga dapat 

memperbanyak atau meneliti variabel lain yang berkaitan 

dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Serta variabel 

intervening yang digunakan untuk proksi lain pada kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan. 
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Lampiran 1 

 

Daftar perusahaan yang terdaftar di  Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2016-2020 
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Lampiran 2 

Daftar Perusahaan Manufaktur Industri Dasar dan Kimia di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020 
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      Sumber: www.sahamok.com 

http://www.sahamok.com/
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          Sumber: www.SahamU.Com 

http://www.sahamu.com/
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Sektor Manufaktur Industri Dasar dan Kimia Tahun 2020 

Sub Sektor Semen 

1 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

2 SMBR Semen Baturaja Tbk 

3 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk 

4 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

5 WTON Wijaya Karya Beton Tbk 

6 WSBP Waskita Beton Precast Tbk 

 

        Sub Sektor Keramik,Porselen dan Kaca 

1 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

2 ARNA Arwana Citramulia Tbk 

3 CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk 

4 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 

5 MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk 

6 MLIA Mulia Industrindo Tbk 

7 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

 

       Sub Sektor Logam dan Sejenisnya 

1 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 

2 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 

3 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 

4 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 

5 CTBN Citra Tubindo Tbk 

6 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 

7 GGRP Gunung Raja Paksi Tbk 

8 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 

9 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk 

10 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 

11 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk 

12 LION Lion Metal Works Tbk 

13 LMSH Lionmesh Prima Tbk 

14 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 

15 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 

16 PURE Trinitan Metals and Mineral Tbk 

17 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk 
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        Sub Sektor Sektor Kimia 

1 AGII Aneka Gas Industri Tbk 

2 BRPT Barito Pasific Tbk 

3 BUDI Budi Starch and Sweetener Tbk 

4 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

5 EKAD Ekadharma International Tbk 

6 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 

7 INCI Intan Wijaya International Tbk 

8 MOLI Madusari Murni Indah Tbk 

9 SAMF Saraswanti Anugerah Makmur Tbk IPO 31 

Maret 2020 

10 SRSN Indo Acitama Tbk 

11 TDPM Tridomain Performance Materials Tbk 

12 TPIA Chandra Asri Petrochemical 

13 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

 

        Sub Sektor Plastik dan Kemasan 

1 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 

2 ALPI Asiaplast Industries Tbk 

3 BRNA Berlina Tbk 

4 EPAC Megalestari Epack Sentosaraya Tbk IPO 1 

Juli 2020 

5 ESIP Sinergi Inti Plastindo Tbk 

6 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk 

7 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk 

8 IMPC Impack Pratama Industri Tbk 

9 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk 

10 PBID Panca Budi Idaman Tbk 

11 SMKL Satyamitra Kemas Lestari Tbk 

12 TALF Tunas Alfin Tbk 

13 TRST Trias Sentosa Tbk 

14 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk 
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          Sub Sektor Pakan Ternak 

1 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

2 CPRO Central Proteina Prima Tbk 

3 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

4 MAIN Malindo Feedmill Tbk 

5 SIPD Sreeya Sewu Indonesia Tbk 

 

          Sub Sektor Indusrti Kayu 

1 IFII Indonesia Fibreboard Industry Tbk 

2 SINI Singaraja Putra Tbk 

3 SULI SLJ Global Tbk 

4 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 

 

          Sub Sektor Bubur Kertas 

1 ALDO Alkindo Naratama Tbk 

2 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

3 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

4 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 

5 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

6 KSDI Kedawung Setia Industrial Tbk 

7 SPMA Suparma Tbk 

8 SWAT Sriwahana Adityakarta Tbk 

9 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

 

          Sub Sektor Lainnya 

1 INCF Indo Komoditi Korpora Tbk 

2 INOV Inocycle Technology Group Tbk 

3 KMTR Kirana Megatara Tbk 

 

        Sumber: https://www.eddyelly.com/2020/08/daftar- 

perusahaan-manufaktur-tahun-2020.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eddyelly.com/2020/08/daftar-%20perusahaan-manufaktur-tahun-2020.html
https://www.eddyelly.com/2020/08/daftar-%20perusahaan-manufaktur-tahun-2020.html
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Lampiran 3 

Tabulasi Data Penelitian 

Nilai Perusahaan (Y), Kinerja Keuangan (Z), Intellectual Capital 

(X1), Good Corporate Governance (X2) 

No. Tahun Kode Y Z X1 X2 

1 2016 ARNA     4.027 5.863 1.966 4.707 

2 2017 ARNA 2.439 7.546 2.105 4.707 

3 2018 ARNA 2.812 9.476 2.246 3.873 

4 2019 ARNA 2.720 11.980 2.335 3.873 

5 2020 ARNA 3.826 15.915 2.610 3.873 

6 2016 APLI 54.194 0.333 2.070 3.741 

7 2017 APLI 30.000 4.670 1.698 3.601 

8 2018 APLI 28.616 2.294 1.301 3.921 

9 2019 APLI 60.980 1.577 1.589 3.785 

10 2020 APLI 65.807 1.581 1.543 3.785 

11 2016 BRNA 1.091 8.410 2.503 3.524 

12 2017 BRNA 1.493 12.400 2.386 3.472 

13 2018 BRNA 1.481 7.940 2.210 3.472 

14 2019 BRNA 1.537 8.940 2.414 3.471 

15 2020 BRNA 2.174 7.640 2.355 3.471 

16 2016 BUDI 335.982 13.174 1.565 3.600 

17 2017 BUDI 353.985 15.544 1.583 3.600 

18 2018 BUDI 352.148 14.874 1.648 3.600 

19 2019 BUDI 377.825 21.342 1.732 3.600 

20 2020 BUDI 363.153 22.644 1.746 3.600 

21 2016 CPIN 3.579 9.170 81.101 8.500 

22 2017 CPIN 3.133 10.200 89.515 6.250 

23 2018 CPIN 6.110 16.650 82.951 8.333 

24 2019 CPIN 5.058 12.330 79.566 8.250 

25 2020 CPIN 4.582 7.490 80.492 8.333 

26 2016 CTBN 0.035 2.360 3.144 4.277 

27 2017 CTBN 0.037 2.540 10.044 4.277 

28 2018 CTBN 0.038 2.440 10.150 4.277 
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29 2019 CTBN 0.025 5.900 2.479 4.347 

30 2020 CTBN 0.026 7.610 2.316 4.347 

31 2016 DPNS 0.034 27.955 8.568 3.390 

32 2017 DPNS 0.019 26.835 12.056 3.390 

33 2018 DPNS 0.029 25.694 9.117 3.390 

34 2019 DPNS 0.012 26.021 16.158 3.390 

35 2020 DPNS 0.008 26.089 21.329 3.390 

36 2016 EKAD 2.320 9.433 2.180 3.610 

37 2017 EKAD 2.854 12.775 2.447 3.610 

38 2018 EKAD 2.538 10.829 2.500 3.610 

39 2019 EKAD 1.626 7.994 2.231 3.610 

40 2020 EKAD 1.317 2.432 1.651 3.610 

41 2016 IMPC     4.042 43.005 6.295 3.350 

42 2017 IMPC 4.087 45.755 6.461 3.350 

43 2018 IMPC 3.311 47.077 5.850 3.350 

44 2019 IMPC 3.604 47.091 6.011 3.517 

45 2020 IMPC 4.369 84.369 5.265 3.517 

46 2016 INCI 0.194 3.708 4.212 3.822 

47 2017 INCI 0.235 7.820 8.354 3.822 

48 2018 INCI 0.325 4.263 6.131 3.822 

49 2019 INCI 0.241 4.975 8.579 3.822 

50 2020 INCI 0.522 6.758 7.191 3.847 

51 2016 KDSI 0.338 3.577 3.325 3.554 

52 2017 KDSI 0.459 5.192 3.442 3.555 

53 2018 KDSI 0.730 5.517 4.020 3.555 

54 2019 KDSI 0.779 5.110 3.414 3.555 

55 2020 KDSI 0.504 4.831 3.847 3.610 

56 2016 LION 0.382 6.174 2.451 3.336 

57 2017 LION 0.538 1.361 2.859 3.336 

58 2018 LION 0.744 2.109 2.251 3.336 

59 2019 LION 0.849 0.135 3.946 3.336 

60 2020 LION 1.232 1.477 2.650 3.336 

61 2016 LMSH 20.573 5.330 3.162 4.404 
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62 2017 LMSH 6.907 10.000 3.169 4.404 

63 2018 LMSH 8.686 2.180 3.416 4.425 

64 2019 LMSH 10.550 16.060 5.415 4.425 

65 2020 LMSH 7.546 7.450 6.356 4.425 

66 2016 TRST 4.359 1.027 1.250 3.571 

67 2017 TRST 5.316 1.146 1.745 3.563 

68 2018 TRST 5.020 1.504 2.104 4.140 

69 2019 TRST 4.907 1.057 1.679 4.140 

70 2020 TRST 5.178 1.770 1.940 4.140 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Intellectual Capital 70 1.25 89.52 9.8057 20.69612 

Good Corporate 

Governance 
70 3.34 8.50 4.0544 1.16470 

Nilai Perusahaan 70 .01 377.83 31.2316 91.87020 

Kinerja Keuangan 70 .13 84.37 11.7810 14.21684 

Valid N (listwise) 70     
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Lampiran 5 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

i. Uji Normalitas Persamaan 1 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
1.07575565 

Most Extreme Differences Absolute .066 

Positive .052 

Negative -.066 

Test Statistic .066 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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j. Uji Normalitas Persamaan 2 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
2.03008431 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .099 

Positive .088 

Negative -.099 

Test Statistic .099 

Asymp. Sig. (2-tailed) .087c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Analisis Jalur 

a. Hasil Uji Parsial (Uji t)  

1) Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8.591 2.088  -4.115 .000 

LN_X1 -2.131 .359 -.885 -5.940 .000 

LN_X2 8.211 1.646 .704 4.988 .000 

LN_Z .526 .232 .247 2.263 .027 

a. Dependent Variable: LN_Y 

 

 

2) Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8.591 2.088  -4.115 .000 

LN_X1 -2.131 .359 -.885 -5.940 .000 

LN_X2 8.211 1.646 .704 4.988 .000 

LN_Z .526 .232 .247 2.263 .027 

a. Dependent Variable: LN_Y 
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b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

1) Persamaan 1 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LN_X2, 

LN_X1b 
. Enter 

a. Dependent Variable: LN_Z 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .423a .179 .154 1.09169 

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Z 

 

2) Persamaan 2 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LN_Z, LN_X2, 

LN_X1b 
. Enter 

a. Dependent Variable: LN_Y 

b. All requested variables entered. 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .597a .356 .327 2.07571 

a. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 
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b. Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

1) Persamaan 1 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 17.412 2 8.706 7.306 .001b 

Residual 79.833 67 1.192   

Total 97.245 69    

a. Dependent Variable: LN_Z 

b. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

 
2) Persamaan 2 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 157.145 3 52.382 12.156 .000b 

Residual 284.413 66 4.309   

Total 441.557 69    

a. Dependent Variable: LN_Y 

b. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_X2, LN_X1 
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d. Hasil Uji Substruktur 

1) Substruktur 1 

Variabel Koefisien Path Signifikan 

Intellectual Capital (X1) 

Kinerja Keuangan (Z) 

0,578 0.000 

Good Corporate Governance 

(X2)          Kinerja Keuangan 

(Z) 

-0,379 0,015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellectual 

capital  

Kinerja 

Keuangan  

Good 

Corporate 

Governance  

 

 

 

 

 

 

 

0,578 

-0,379 
ε1 = 0,906 



219 
 

 
 

2) Substruktur 2 

Variabel Koefisien 

Path 

Signifikan 

Intellectual Capital            Nilai 

Perusahaan 

-0,855 0.000 

Good Corporate Governance      

Nilai Perusahaan  

0,704 0,000 

Kinerja Keuangan 

Nilai Perusahaan 

0,247 0,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellectual 

capital  

 

Nilai 

Perusahaan 

Kinerja 

Keuangan  

Good 

Corporate 

Governance  

 

e. Hasil Uji Dekomposisi 

 

Pengaruh 

Variabel 

Pengaruh Kausal 

Pengaruh 

Total 

Pengaruh 

Langsung 

Tidak Langsung 

melalui Z 

X1        Z  0,578 

-0,578 x 0,247 = -

0,143 -0,712 

X2        Z -0,379 

-0,339 x 0,247 = -

0,084   0,620 

X1        Y -0,855 -  -0,855 

X2        Y  0,704 -   0,704 

Z          Y  0,247 -   0,247 

 

-0,855 

ε2 = 0,802 ε1 = 0,906 

0.247 

0,704 

0,578 

 

-0,379 
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c. Hasil Uji Kesesuaian Model (Goodness Of Fit) 

R2 m = 1 – (Pe1.Pe1) x (Pe2.Pe2) 

         = 1 – (0,906.0,906) x (0,802.0,802) 

         = 1 – (0,821 x 0,643) 

         = 1 – 0,528 

         = 0,472 = 47,2% 

 

 

       Lampiran 7 

d. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung 

1) Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan 

Variabel Koefisien 

Regresi 

 

Hasil 

X1       Y -0,885  

X1           Z  0,578  

Z         Y  0,247 0,143 

 

 

 

2) Pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan 

Variabel Koefisien 

Regresi 

 

Hasil 

X2        Y  0,704  

X2        Z -0,379  

Z         Y  0,247 0,094 
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