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ABSTRAKSI 

 

Seiring  dengan adanya persaingan yang semakin ketat, maka setiap 

perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan. Sebab dengan 

kinerja keuangan yang semakin meningkat, maka kepercayaan investor dan 

kelangsungan hidup perusahaan akan lebih baik. Perusahaan yang memiliki nilai 

yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yang dapat mengombinasi 

keberadaan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan pokok perusahaan dengan aset 

yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Judul penelitian ini 

“Pengaruh Intellectual Capital, Nilai Perusahaan dan Profitabilitas terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan”. 

 Jenis Penelitian ini kuantitatif data sekunder, dengan menggunakan 

metode pengumpulan data dokumentasi yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

Populasi dalam penelitian ini perusahaan perbankan yang listed di BEI (tahun 

2012-2014). Jumlah sampel yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling 29 perusahaan perbankan dengan data 

yang diolah sebanyak 87 perusahaan. Alat analisis pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda.  

 Hasil analisis intellectual capital berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan, nilai signifikan 0,414>0,05. Nilai perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan,nilai signifikan 

0,012<0,05. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan,nilai signifikan 0,000<0,05.  Persamaan semua variabel bebas 

(Intellectual Capital, Nilai Perusahaan, Profitabilitas) secara bersama-sama 

berpengaruh sacara signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan. 

 

 

Kata Kunci : Intellectual Capital, Nilai Perusahaan, profitabilitas, Kinerja 

Keuangan 
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ABSTRACT 

 

 

 

Along with the increasingly fierce competition, each company is expected 

to improve financial performance. For financial performance increases, the 

confidence of investors and the company's survival will be better. Companies 

that have a high value indicates that the company is able to combine the 

existence of available resources. The principal activities of companies with assets 

owned for profit enterprise. The title of this study "Effects of Intellectual 

Capital, Corporate Value and Profitability of the Company Financial 

Performance". 

This research is a quantitative type of secondary data, using the method 

of data collection documentation obtained from www.idx.co.id. The population 

in this study banking companies listed on the Stock Exchange (years 2012-2014). 

The number of samples obtained by using purposive sampling techniques 29 

banking companies with data that is processed as many as 87 companies. The 

analysis tool in this study using multiple linear regression analysis. 

The results of the analysis of intellectual capital is not significant positive 

effect on financial performance, significant value 0.414> 0.05. Value companies 

significant positive effect on financial performance, significant value 0.012 

<0.05. Profitability significant positive effect on financial performance, a 

significant value 0.000 <0.05. Equality of all independent variables (Intellectual 

Capital, Company Value, Profitability) together is lacking a significant effect on 

the variable Financial Performance. 
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INTISARI 
 

 

 Pengungkpan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan 

keputusan yang cermat dan tepat. Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih 

transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya, sehingga 

dapat membantu mengambil keputusan seperti investor,kreditur dan pemakai 

informasi lainnya dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang semakin berubah. 

Hal ini dilakukan agar kepercayaan investor semakin meningkat dan kinerja 

keuangan perusahaan bisa semakin baik. Selain kepercayaan investor 

pengembangan akuntansi sumber daya manusia (SDM) melalui intellectual 

capital juga menjadi hal yang penting dalam mendorong hasil kinerja 

keuanganyang semakin baik. Perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup 

besar demi mendapatkan sumberdaya atau karyawan yang terampil dan 

berkualitas. Faktor yang tidak kalah penting dalam peranan peningkatan kinerja 

keuangan adalah profitabilitas, sebab dengan profitabilitas yang semakin tinggi, 

maka biaya operasional perusahaan dengan dibiayai dengan laba yang dihasilkan 

dan bisa mengurangi adanya ketergantungan modal dari hutang. Hal ini akan 

menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau 

perbedaan antara hasil penelitian satu denga yang lainnya Soetedjo dan Mursida 

(2014), Kristanto (2012), Sunarsih dan Mendra (2012), Suharjanto dan Wardhani 

(2009), Sholikhah (2010), sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti ulang 

pengaruh intellectual capital, nilai perusahaan dan profitabilitas terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, sehingga dikemukakan 3 hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 1) intelectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 2) Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 3)  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang listed di BEI tahun 2012-2014. Jumlah sampel yang diperoleh 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling adalah 

sebanyak 29 perusahaan. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa 

Intellectual Capital berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan.  

 

 

 

 

 


