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RINGKASAN 

 Perkembangan ekonomi di era globalisasi menuntut setiap pelaku usaha 

untuk bisa menjaga eksistensinya dalam persaingan yang ketat. Terlebih lagi bagi 

perusahaan yang go public. Hal ini mendorong pelaku perusahaan berfokus pada 

peningkatan nilai perusahaan dimata investor dengan segala kekayaan dan 

kompetensi yang dimiliki. Sehingga dapat menarik lebih banyak atau 

mempertahankan investor. Modal intelektual dengan beberapa penelitian 

terdahulu diyakini memberi pengaruh terhadap nilai tambah berbagai aspek pada 

perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan yang bagus tak lepas menjadi sumber 

informasi berpengaruh bagi keputusan berinvestasi. Maka terciptalah nilai 

perusahaan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh modal 

intelektual dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

kelompok LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. 

Sehingga fokus peningkatan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan semua aset 

yang dimiliki, baik berwujud berupa aktiva maupun tidak berwujud seperti modal 

intelektual. 

 Modal intelektual diukur dengan Value Added Intellectual Capital 

(VAIC
TM

), kinerja keuangan diindikasikan dengan rasio keuangan antara lain: 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). 

Dan nilai perusahaan diukur dengan Price Book Value (PBV). Berdasarkan 

metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan kelompok 

LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2012. 

Teknik analis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu 

aplikasi SPSS versi 16.0. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa : 1) Modal Intelektual tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, 2) Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, 3) Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 4) Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, 5) Modal Intelektual, Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Earning Per Share (EPS) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 
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