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ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM ATAS DASAR 
PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL

Oleh :
 Rangga Yanindraputra

Pembimbing : 
Syaiful Iqbal, SE., MSi., Ak.

Abstraksi

Investasi  saham di  pasar  modal  membutuhkan  beberapa  informasi  untuk 
membantu  para  investor  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan.  Informasi 
yang relevan dapat digunakan sebagai alat untuk memaksimalkan  return saham 
tanpa melupakan faktor risiko investasi yang dihadapi sang investor. Sayangnya, 
para investor  menjumpai  adanya  selisih  antara  nilai  buku (book value)  dengan 
nilai  kapitalisasi  saham  (market  value)  yang  menunjukkan  adanya  sebuah 
“missing  value” pada  laporan  keuangan.  Missing  value inilah  yang  kemudian 
dikenal sebagai Intellectual Capital (IC)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari bukti-bukti secara empiris 
apakah ada  perbedaan  return saham perusahaan yang  mengungkapkan  IC dan 
perusahaan  yang  tidak  mengungkapkan  IC  dalam  laporan  keuangan  tahunan 
perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEJ  tahun  2005.  Penelitian  ini 
menggunakan alat pengujian kai-kuadrat dua sampel independen nonparametrik.

Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  perbedaan  return saham  antara 
perusahaan yang mengungkapkan IC dan perusahaan yang tidak mengungkapkan 
IC. 

Kata kunci: return saham, book value, market value, missing value, intellectual  
capital
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Abstract

Investing in a trade market need several kind of informations for decision 
making. A trully relevant informations could be use for maximizing return and to 
provide  a  minimum risk  investment.  Unfortunately,  the  investors  are  facing  a 
problem that  there  is  a  missing  value  between  the  book  value  and  the  stock 
capitalization  value  (market  value).  This  missing  value  now  would  called  as 
Intellectual Capital (IC).

This  research  is  to  gain  an  answer  to  the  missing  value  based  on  the 
empirical  evidences,  proving  is  there  any  diferrences  between  manufacturing 
companies  that  reporting  their  Intellectual  Capitals  and  the  manufacturing 
companies who are not reporting their Intellectual Capital  based on their stock 
return in the 2005 financial  statement  basis. The manufacturing companies are 
listed in the Jakarta Stock Exchange (BEJ). This research use the chi-square test 
between two independent nonparametric samples. 

The study concludes that there are diferrence in stock return investment 
based on the Intellectual Capital reporting in the financial statement.

Keywords:  stock return,  book value,  market  value,  missing  value,  intellectual 
capital.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi,  inovasi  teknologi,  dan  persaingan yang  ketat  pada  saat  ini 

memaksa  perusahaan-perusahaan  mengubah  cara  mereka  menjalankan  bisnis. 

Agar  dapat  terus  bertahan,  perusahaan-perusahaan  mengubah  pola  dari  bisnis 

yang  didasarkan  pada  labor-based  business (bisnis  berdasarkan  tenaga  kerja) 

menuju  knowledge based business (bisnis berdasarkan pengetahuan). Sementara 

labor-based  business mengandalkan  sumber  daya-sumber  daya  fisik,  maka 

knowledge  based  business ditandai  dengan  karakteristik  utama  ilmu 

pengetahuan. Perubahan ekonomi, yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis 

ilmu  pengetahuan  dengan  penerapan  manajemen  pengetahuan  (knowledge 

management),  mendorong  kondisi  kemakmuran  suatu  perusahaan  akan 

bergantung  pada  suatu  penciptaan,  transformasi,  dan  kapitalisasi  dari 

pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono dan Kadir, 2003, 35).

Perubahan ekonomi tersebut dapat dilihat dari kenaikan nilai kapitalisasi 

saham  yang  cukup  tinggi  dan  adanya  selisih  antara  nilai  buku  dengan  nilai 

kapitalisasi  saham  pada  knowledge  based  industries. Kedua  indikator 

menunjukkan  terjadinya  “missing  value”  pada  laporan  keuangan  yang  oleh 

Stewart  (1997) dalam Astuti  dan Sabeni  (2005) kemudian  disebut  intellectual  

capital (IC).

  Adanya selisih antara nilai buku dan nilai kapitalisasi saham inilah yang 

menjadi dasar dari pengukuran IC (Roslender dan Fincham, 2001, 283). Hal ini 
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juga sejalan dengan penelitian Edvinson dan Malone (1997), Roos et al. (1997), 

Sveiby (1997) dan Stewart (1997) dalam Joia (2000, 70) yang mengasumsikan 

bahwa:

“market value = book value + IC”.

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai saham terdiri dari nilai buku 

atau komponen berwujud (book value) ditambah dengan komponen tak berwujud 

(IC). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi nilai  market to 

book value (M/B), menunjukkan semakin tinggi  knowledge dan IC perusahaan. 

Seperti contoh yang dikemukakan oleh Joia (2000, 70) ditunjukkan dalam tabel 

1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Contoh Nilai M/B dari Perusahaan

Perusahaan Market Value  
(M)

Book Value (B) M/B

IBM $70,7 Milyar $16,6 Milyar 4,25

Microsoft $85,5 Milyar $930 Juta 91,93

Sumber: Joia (2000,70)

 Adanya selisih antara nilai buku (book value) dan nilai kapitalisasi saham 

(market value) perusahaan IBM dan Microsoft pada tabel di atas karena terdapat 

intangible  assets yang  tidak  dicatat  dalam  neraca  oleh  perusahaan. 

Ketidakmampuan perusahaan dalam mencatat  intangible  assets tersebut  dalam 

neraca  dikarenakan  standar  akuntansi  yang  ada  saat  ini  belum  mampu 

mengakomodasi dan melaporkan investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh 

sumber daya-sumber daya non fisik. Dengan demikian, akuntansi juga diyakini 

belum  mampu  melakukan  pengakuan  dan  pengukuran  terhadap  IC,  karena 

akuntansi  hanya  berfokus  pada  aktiva  yang  sifatnya  nyata  (hard assets)  saja. 
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Kalaupun ada intangible assets yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan, 

kebanyakan  masih  didasarkan  pada  nilai  historis  (historical  cost)  bukan 

potensinya  dalam  menambah  nilai  (Stewart,  1997)  dalam  Astuti  dan  Sabeni 

(2005).

Intangible  assets yang  menambah  nilai  perusahaan  ini  sendiri  dapat 

berasal  dari  kemampuan  berproduksi  suatu  perusahaan,  loyalitas  pelanggan 

terhadap  perusahaan,  budaya  pengembangan  perusahaan,  maupun  kemampuan 

perusahaan dalam memotivasi  karyawannya sehingga produktivitas perusahaan 

dapat  dipertahankan  atau  bahkan  dapat  meningkat  (Sawarjuwono  dan  Kadir, 

2003, 35). 

Bontis  (1998),  dan  Astuti  dan  Sabeni  (2005)  menunjukkan  bahwa  IC 

memiliki hubungan positif dengan business performance, seperti ketika Amerika 

Serikat (AS) dengan Intel  Corporation-nya  yang menguasai pasar  chip memori 

pada tahun 1980-an karena kemampuannya mengelola IC lebih baik dibanding 

pesaing-pesaingnya  dari  negara  lain,  contohnya  Jepang,  yang  kurang  mampu 

memasarkan  barang-barang semi  konduktor  dengan efektif.  Intel  mendominasi 

pangsa pasar  chip personal computer karena menitik  beratkan pada pemasaran 

yang  merupakan  titik  terkritis  Intel  dalam  memperluas  pengaruhnya  (Brandt, 

1993, 54). Intel juga dengan cepat memperbarui produk prosesornya hampir tiap 

sembilan  bulan  sekali  sehingga  sulit  bagi  perusahaan  lain  untuk  bersaing 

dengannya (Pitta,  1992) dalam Carol dan Tansey (2000, 296). Contoh tersebut 

menjelaskan pentingnya IC sebagai faktor pemicu kritis dalam komponen industri 

teknologi tinggi.
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Peran IC dalam menciptakan nilai menjadi amat penting dalam mencapai 

keunggulan  kompetitif  pasar.  Drucker  (1995,  54)  menyatakan  bahwa 

“pengetahuan  telah  menjadi  sumber  daya  ekonomi  kunci  dan  dominan  dan 

mungkin  menjadi  satu-satunya  sumber  daya  penentu  keunggulan  kompetitif 

perusahaan”. Pulic dan Bornemann (1998) dalam Williams (2000,2), menyatakan 

pula bahwa dalam “era ekonomi baru, IC telah menjadi satu-satunya keunggulan 

kompetitif  perusahaan”,  dan  menjadi  komponen  yang  sangat  penting  bagi 

kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan di masa mendatang. Dari paparan 

di atas dapat dilihat bahwa penciptaan nilai (creation of value) perusahaan saat ini 

bergantung  pada  efektifitas  penggunaan  faktor-faktor  IC  (Usoff  dkk,  2002).

Dalam  simposium  yang  diselenggarakan  oleh  Securities  Exchange 

Comission AS,  Steve  Wallman  selaku  commissioner memprediksi  bahwa 

pengungkapan  informasi  terkait  IC,  suatu  hari  akan  menjadi  fokus  terpenting 

dalam  laporan  keuangan  perusahaan  (Edvinsson  dan  Malone,  1997)  dalam 

Williams  (2000,5).  Beberapa  perusahaan  di  negara-negara  Skandinavia  telah 

mempelopori publisitas pelaporan IC seperti Skandia AFS, Celemi dan Carl-Bro. 

Perusahaan-perusahaan lain di berbagai negara antara lain Swedia seperti  Telia 

and Consultus, di Amerika Serikat seperti misalnya US West, Buckman Labs, dan 

Hughes Space and Communications, serta Canadian Imperial Bank of Commerce, 

juga mempublikasikan pelaporan IC. Sveiby (1997) dalam Bukh dkk (2001, 89) 

berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan ini melambangkan perbedaan attitude 

manajerial antara perusahaan era industri dengan era pasca-industri.

Perkembangan  di  atas  makin  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya 

pengungkapan  IC  dalam  operasi  organisasi.  Penelitian-penelitian  berkenaan 
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dengan  pengungkapan  IC  dalam  laporan  tahunan  (annual  report)  baik  dalam 

lingkup internasional  (Andersen,  1998)  yang  dilaporkan  dalam OECD (2000), 

maupun nasional banyak dilakukan seperti pengungkapan IC di Kanada (Bontis, 

2002),  Irlandia  (Brennan,  2001),  dan  Belanda  (Van  der  Meer-Kooistra  dan 

Ziljstra,  2001).  Pada akhirnya  perubahan faktor-faktor  penting  yang mendasari 

infrastruktur nasional dan bisnis seperti telah diungkapkan di atas, memunculkan 

berbagai pertanyaan mengenai pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh praktek 

pelaporan dan pengukuran IC oleh perusahaan. 

Namun  hingga  saat  ini  masih  dijumpai  berbagai  tafsiran  dan  terjadi 

inkonsistensi  dalam  praktek  pelaporan  IC  perusahaan  yang  dikarenakan 

pemahaman  terhadap  IC  sendiri  sedang  dalam  masa  pertumbuhan  (Petty  dan 

Guthrie, 2000). Seperti dikemukakan oleh Williams (2000, 8), belum ada definisi 

atas IC dan komponen-komponennya yang telah disetujui sepenuhnya, sehingga 

bagaimanapun juga, jumlah, sifat, dan tipe informasi IC yang diungkapkan akan 

sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti  level  ekonomi,  infrasruktur 

pemerintah dan sosial, baik nasional maupun internasional.

Implementasi  Intellectual Capital merupakan sesuatu yang masih baru di 

lingkungan bisnis global, sedangkan di Indonesia menurut Abidin (2000) dalam 

Sawarjuwono  dan  Kadir  (2003,  36)  Intellectual  Capital  masih  belum  dikenal 

secara luas. Dalam banyak kasus, sampai dengan saat ini perusahaan-perusahaan 

di  Indonesia cenderung menggunakan  conventional  based dalam membangun 

bisnisnya,  sehingga  produk  yang  dihasilkannya  masih  miskin  kandungan 

teknologi.  Selain  itu  perusahaan-perusahaan  tersebut  belum  memberikan 

perhatian lebih terhadap human capital, structural capital, dan customer capital.  
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Padahal semua ini merupakan elemen pembangun modal intelektual (intellectual 

capital)  perusahaan.  Selanjutnya  (Abidin,  2000)  menyatakan  bahwa  jika 

perusahaan-perusahaan tersebut  mengacu  pada  perkembangan  yang  ada,  yaitu 

manajemen  yang  berbasis pengetahuan,  maka  perusahaan-perusahaan  di 

Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan keunggulan kompetitif yang 

diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual 

yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Hal  ini   akan mendorong  terciptanya  produk-

produk  yang  semakin  favourable di  mata  konsumen. Oleh  karena  itu,  modal 

intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern.  

Berdasarkan uraian latar  belakang permasalahan di atas, penulis  tertarik 

untuk mengupas praktik pengungkapan IC dalam laporan keuangan yang terjadi di 

Indonesia  dan  mencoba  untuk  menganalisis  ada  atau  tidak  adanya  perbedaan 

return  saham  pada  perusahaan  yang  mengungkapkan  IC  dan  tidak  

mengungkapkan IC dalam laporan keuangan tahunannya.

1.2  Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah  terdapat  perbedaan  return saham  pada  perusahaan  yang 

mengungkapkan IC dan perusahaan yang tidak mengungkapkan IC dalam 

laporan keuangan tahunannya?
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1.3  Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus maka akan dibatasi pada hal-hal yang 

menjadi  pokok  bahasan  dalam  rumusan  masalah  di  atas,  yaitu  return saham 

perusahaan  dan  pengungkapan  IC  berdasarkan  market  assets dan  intellectual  

property assets. 

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara empiris 

untuk  menguji  secara  empiris  perbedaan  return saham  pada  perusahaan 

manufaktur  yang  mengungkapkan  IC  dengan  perusahaan  yang  tidak 

mengungkapkan IC.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  masukan  kepada  perusahaan 

tentang perhatian atau tingkat kepedulian investor terhadap pengungkapan 

IC  dalam laporan  keuangan  tahunan,  apakah  IC  merupakan  salah  satu 

variabel  yang  juga  dipertimbangkan  para  investor  dalam  pengambilan 

keputusan investasi pada suatu perusahaan.

2. Bagi Pihak di Luar Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang  pentingnya  IC  dalam 

kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Referensi awal untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sejenis.
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk  mempermudah  pembahasan  skripsi  ini  dan  memberikan  suatu 

gambaran  yang  sistematis  dalam  memahami  masalah-masalah  yang  disajikan, 

maka  penulis  akan  memberikan  gambaran  secara  ringkas  mengenai  susunan 

skripsi  ini  dengan  membagi  sistematika  penulisan  skripsi  ini  kedalam bagian-

bagian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan 

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah,  pembatasan  masalah,  kerangka  dasar  pemikiran,  tujuan  dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori dan Perumusan Hipotesis

Merupakan bab yang memuat landasan teori yang mendasari masalah yang 

menjadi obyek penelitian yang meliputi konsep dasar Intellectual Capital 

(IC), komponen IC, dan pengukuran IC.

BAB III: Metodologi Penelitian

Merupakan bab yang membahas tentang metodologi penelitian yaitu jenis 

penelitian, variabel-variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan  bab  deskriptif  obyek  penelitian,  analisis  dan  pembahasan 

mengenai analisis  perbedaan  return saham  atas  dasar  pengungkapan 

intellectual capital.
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BAB V: Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab yang memberikan kesimpulan yang diperoleh dari  hasil 

penelitian  dan  saran-saran  yang  diperlukan  yang  diharapkan  dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Definisi Intellectual Capital

Intellectual  Capital (IC)  saat  ini  sedang  menjadi  sumber  daya  yang 

diperhitungkan untuk menciptakan kekayaan ekonomis dalam suatu perusahaan, 

selain  aktiva  berwujud.  Jika  dulu  aktiva  berwujud  seperrti  bangunan,  tanah, 

pabrik,  dan  peralatan  menjadi  faktor  penting  dalam produksi  barang dan  jasa, 

maka  dengan  berjalannya  waktu  ada  pergeseran  kepentingan  tersebut,  seperti 

contohnya pada perusahaan Intel atau Microsoft, dimana kekayaan mereka tidak 

terdapat  pada  bangunan  atau  persediaan  tetapi  pada  aktiva  tak  berwujudnya.

Walaupun  semakin  berkembangnya  isu  tentang  IC,  namun  belum  ada 

kesepakatan yang baku dalam pengelolaan dan pengukuran IC ini, oleh karena itu 

memerlukan pendekatan yang komprehensif. Begitu pula pemahaman terhadap IC 

ini,  masih  banyak  diperdebatkan  oleh  para  ahli,  terutama  dalam  memberikan 

definisinya.

Istilah IC pertama kali didefinisikan oleh John Kenneth Galbraith, yang di 

dalam  pandangannya  menyatakan  bahwa  IC  merupakan  suatu  bentuk  yang 

dinamis dan bukan sesuatu yang statis. Dari pandangan awal ini, banyak definisi 

yang  muncul  tentang  IC dan  para  ahli  yang  lain  berusaha  menawarkan  suatu 

pandangannya untuk memberikan konsep umum tentang IC.

 Salah satu definisi tentang IC adalah dipandangnya IC sebagai suatu paket 

pengetahuan yang berguna bagi perusahaan (Stewart, 1997) dalam Luthy (2002, 

2).  Stewart  menjelaskan  IC  ini  meliputi  sebuah  proses  organisasi,  teknologi, 
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paten,  keterampilan  pekerja,  dan  informasi  tentang  pelanggan,  pemasok,  dan 

semua  pihak  yang  terlibat  dalam  perusahan.  Definisi  IC  lainnya  yang  lebih 

komprehensif  menyatakan  bahwa IC merupakan  batasan  yang  diberikan  untuk 

suatu  bentuk  kombinasi  dari  aktiva  tak  berwujud  yang  memungkinkan  untuk 

menjalankan semua fungsi organisasi yang bersangkutan (Brooking, 1996) dalam 

Luthy (2002, 2).

Definisi  lain  tentang IC menyatakan bahwa “IC is  intellectual  material  

that  has  been formalized,  captured and leveraged to  produce a higher-valued  

assets” (Kein dan Prusak, 1994) dalam Kooistra dan Zijlstra (2001, 459). Namun 

pada definisi ini terdapat 2 (dua) masalah utama, yakni:

a. Definisi ini menunjukkan konsep intellectual material yang tidak jelas.

b. Konsep IC yang terlihat  disini  seakan-akan terbebas  pada sesuatu yang 

sedang  diformalisasikan  dan  dapat  ditangkap  dengan  mudah,  namun 

sebenarnya  tidak  hanya  itu,  IC  juga  merupakan  sesuatu  yang  belum 

diformulasikan  dan  mungkin  sulit  ditangkap  dalam  bentuk  suatu 

pengetahuan dan pengalaman yang sulit untuk diungkapkan.

Selanjutnya,  pihak lain menyatakan bahwa IC dipandang dari perspektif 

hukum merupakan “Intellectual Property (IP) rights” (Carrol dan Tansey, 2000, 

297).  IP  rights ini  diakui  untuk  tujuan  akuntansi,  karena  nilai  sasaran  suatu 

perusahaan  akan  dapat  dicapai  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  akan 

didasarkan  pada  transaksi  pasar  secara  riil.  Dari  definisi  ini  dapat  dijelaskan 

bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, bisa diketahui bahwa nilai perolehan 

dari  aktiva  berwujud  akan  sama  dengan  nilai  sekarang  atau  nilai  tunai  dari 

manfaat  aktiva  tersebut  di  masa  mendatang,  yang  diharapkan  selama  umur 
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penggunaan dari aktiva tersebut. Sedangkan dalam pasar yang kompetitif, harga 

dari  suatu perusahaan tidak hanya sama dengan nilai  aktiva berwujudnya saja, 

tetapi masih ada nilai lain di luar nilai aktiva berwujud tersebut.

Lebih jauh dijelaskan pula bahwa IC secara umum didefinisikan sebagai 

aktiva tak berwujud yang seringkali tidak dicatat dalam neraca perusahaan, seperti 

keterampilan  pekerja,  riset  dan  pengembangan,  goodwill,  brands,  lisensi,  dan 

database pelanggan  yang  inovatif,  serta  hubungan  antara  pelanggan  dan 

perusahaan selama menciptakan rantai nilai dalam siklus penawaran produknya 

(Carrol dan Tansey, 2000, 297).

Dalam  suatu  perusahaan  dapat  dilihat  bahwa  sumber  daya  utama  dari 

aktiva tak berwujud yang tidak tercatat adalah kepribadian atau watak individu. 

Kepribadian dan watak merupakan perpaduan dari faktor keturunan, lingkungan, 

ciri  pembawaan,  dan pengalaman seseorang (Koselka dan Shook, 1997) dalam 

Carrol dan Tansey (2000, 297). Aktiva tak berwujud yang sulit dikuantifikasikan 

inilah yang akan membentuk nilai aktiva yang dicatat dalam neraca perusahaan. 

Sebagai contoh, adalah rancangan arsitektur dari kantor pusat yang baru dari suatu 

perusahaan  yang  dapat  merefleksikan  kepribadian  dan  budaya  perusahaan 

(Plotnikoff, 2000) dalam Carrol dan Tansey (2000, 297). 

Definisi lain tentang IC dinyatakan dalam aktiva sebagai berikut: “dalam 

neraca,  aktiva  intelektual  merupakan  item-item tertentu  yang  berbasis 

pengetahuan, yang dimiliki perusahaan, dan bisa menghasilkan suatu manfaat di 

masa  mendatang  bagi  perusahaan.  Item-item ini  meliputi  teknologi,  proses 

pengelolaan  dan  pemberian  saran,  serta  IP  yang  dipatenkan”  (Society  of  

Management Accountants in Canada, 1998).
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Sedangkan, para akuntan mendefinisikan IC sebagai perbedaan antara nilai 

pasar dan nilai buku. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Edvinsson dan Mallone (1997), Roos et al.  (1997), Sveiby (1997) dan Stewart 

(1997) yang mengasumsikan bahwa nilai  pasar suatu perusahaan sama dengan 

nilai buku ditambah dengan IC, atau dengan formula: nilai pasar = nilai buku + IC 

(Joia, 2000, 70).

Persamaan tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai saham terdiri dari 

porsi aktiva berwujud yang dinilai berdasarkan nilai buku dan ditambah dengan 

komponen  aktiva  tak  berwujud.  Dengan  demikian,  semakin  perusahaan  yang 

bersangkutan berteknologi tinggi (padat teknologi) dan padat pengetahuan, maka 

nilai  market to book value (M/B)-nya akan semakin besar, yang ini berarti nilai 

IC-nya juga semakin besar.

Masih  banyak  lagi  definisi  IC  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  dan 

peneliti lainnya. Secara umum, banyak ahli dan periset yang mendefinisikan IC 

dalam batasan sebagai berikut:

a. Pengetahuan, baik yang kasat mata maupun bersifat abstrak

b. Proses  transformasi  pengetahuan  (seperti  riset  dan  pengembangan, 

jaringan pengetahuan, pembelajaran organisasional), dan

c. Produk  akhir  dari  proses  transformasi  pengetahuan  (seperti  paten,  hak 

merk, hak dagang, dan aktiva lain yang meliputi IP rights).

Konsep-konsep penting yang mendasari definisi-definisi di atas, meliputi 

suatu  dugaan  bahwa  IC  merupakan  sesuatu  yang  berbasis  pengetahuan,  dapat 

ditangkap dalam suatu bentuk yang teridentifikasi,  dan bermanfaat dalam suatu 

organisasi.  IC  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  tersedia  secara  mudah  dan 
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sederhana, tetapi akan sangat terkait dengan otak manusia yang melayang dengan 

bebasnya, berpikir bebas untuk menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif terus 

menerus (Luthy, 2002, 2).

Definisi-definisi  dan  konsep-konsep  yang  mendasari  inilah  yang  akan 

memberikan  sebuah  dasar  yang  bermanfaat  untuk  memahami  IC.  Namun 

demikian,  masih  saja  terdapat  kekurangan  kekhususan  yang  diperlukan  untuk 

mengidentifikasikan,  mengklasifikasikan,  dan  pengukuran  aktiva  secara 

individual.  Untuk  membantu  tugas-tugas  tersebut,  beberapa  peneliti  telah 

menyediakan  skema  klasifikasi  yang  dapat  membantu  dalam  memahami 

komponen-komponen IC.

2.2 Komponen-Komponen Intellectual Capital

Definisi IC yang telah diuraikan di atas, memungknkan memberikan suatu 

titik  yang  bersifat  membangun  dalam pemahaman  awal  dari  beberapa  konsep 

yang ada atas IC. Tetapi bagaimanapun juga masih ditemukan suatu kekurangan 

kekhususan  arahan  IC  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  beberapa  peneliti  berusaha 

untuk  menjembatani  kesenjangan  ini  dengan  memberikan  beberapa  skema 

klasifikasi untuk menggambarkan komponen-komponen utama dari IC. Salah satu 

skema  klasifikasi  pertama  yang  muncul  menjelaskan  bahwa  nilai  dari  IC 

perusahaan  merupakan  jumlah  dari  kapital  yang  berasal  dari  Sumber  Daya 

Manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan ditambah dengan kapital strukturalnya 

(Edvinsson, 1997) dalam Williams (2000, 5).

Peneliti  lainnya memperluas kategori  yang didefinisikan oleh Edvinsson 

tersebut  menjadi  3  (tiga)  kategori,  yakni  kapital  SDM,  kapital  struktural,  dan 
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kapital  pelanggan.  (Brinker,  1997)  dalam  Williams  (2000,  6).  Selanjutnya, 

peneliti  lain  memberikan pendapatnya  bahwa IC merupakan fungsi dari  4 tipe 

aktiva yang utama, yakni: (1)  market assets, (2)  intellectual propery assets, (3) 

human  centered  assets,  dan  (4)  infrastructure  assets (Brooking,  1996)  dalam 

Luthy  (2002,  3).  Market  assets terdiri  dari  segala  sesuatu  seperti  brand, 

pelanggan,  saluran  distribusi,  dan  kolaborasi  bisnis.  IP  assets meliputi  paten, 

copyrights,  dan  merek  dagang.  Selanjutnya,  human  centered  assets meliputi 

pendidikan  dan  pengetahuan  yang  terkait  dengan  pekerjaan,  serta  kompetensi. 

Sedangkan,  infrastructured assets meliputi  proses manajemen, sistem teknologi 

informasi, jaringan kerja, dan sistem keuangan.

Skema yang paling luas diargumentasi bahwa komponen-komponen utama 

dalam IC terdiri dari 6 komponen yakni: (1) kapital SDM, (2) kapital struktural, 

(3)  kapital  pelanggan,  (4)  kapital  organisasional,  (5)  kapital  inovasi,  dan  (6) 

kapital proses (Draper, 1997) dalam Williams (2000, 6).

Kapital  SDM  meliputi  pengetahuan,  keterampilan,  tingkat  kemampuan 

dalam pembaharuan  (inovasi),  dan  kemampuan  pekerja  secara  individu  dalam 

organisasi  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya.  Kapital  SDM  merupakan 

kapabilitas manusia yang tergabung dalam organisasi untuk memecahkan suatu 

masalah. Kapital SDM akan melekat pada manusianya dan ini bukan milik dari 

perusahaan,  artnya  kapital  SDM  ini  dapat  hilang  dari  organisasi  yang 

bersangkutan bersamaan dengan menghilangnya manusia tersebut dari organisasi 

itu.  Kapital  SDM juga  menekankan  pada  seberapa  efektifnya  organisasi  yang 

bersangkutan menggunakan SDM-nya sebagaimana diukur dengan kreatifitas dan 

inovasinya.
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Kapital struktural merupakan segala sesuatu yang ada di organisasi yang 

mendukung  pekerja  (kapital  SDM)  dalam  menjalankan  semua  pekerjaannya. 

Kapital  struktural  merupakan  infrastruktur  organisasi  yang  mendukung 

produktivitas  pekerja.  Jenis  kapital  ini  memang  dimiliki  organisasi,  dalam arti 

walaupun  pekerja  organisasi  tersebut  meninggalkan  perusahaannya,  kapital  ini 

masih  tinggal  di  perusahaan  yang  bersangkutan.  Kapital  struktural  meliputi 

sesuatu  yang  konvensional  seperti  gedung,  perangkat  keras  lainnya,  perangkat 

lunak,  paten,  dan  hak  dagang,  sebagai  tambahan,  kapital  struktural  ini  juga 

meliputi segala sesuatu seperti  image organisasi, sistem informasi, dan  database 

yang dimiliki oganisasi (Luthy, 2002, 3).

Kapital  pelanggan  merupakan  kekuatan  dan  tingkat  loyalitas  dari 

hubungan  pelanggan.  Kepuasan  pelanggan,kesuksesan  pelanggan,  kondisi 

keuangan yang sedang membaik,  dan sensitifitas harga bisa digunakan sebagai 

indikator  kapital  pelanggan.  Suatu  pemikiran  yang  menyatakan  bahwa kapital 

pelanggan terpisah dari kapital SDM dan kapital struktural menunjukkan bahwa 

ini  dalah  kepentingan  utamanya  dari  nilai  suatu  organisasi.  Hubungan  dengan 

pelanggan  merupakan  hal  yang  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  hubungan 

lainnya baik di dalam atau dengan pihak luar organisasi.

Kapital  organisasional  meliputi  filosofi  organisasi  dan  sistem  untuk 

mengungkit atau mendorong kapabilitas organisasi.  Selanjutnya,  kapital  inovasi 

terdiri  dari  Intellectual  Properties  (IP) dan  aktiva  tak  berwujud.  IP  diproteksi 

dengan hak-hak komersial seperti copyrights dan merek dagang, sedangkan aktiva 

tak  berwujud  adalah  semua  talenta  dan  teori  lainnya  yang  dengan  itu  semua 
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organisasi yang bersangkutan dapat berjalan. Beberapa skema klasifikasi di atas 

dapat diikhtisarkan dalam lampiran 1.

2.3 Pengukuran Intellectual Capital

Penetapan nilai IC merupakan pengetahuan yang sangat luas dan menjadi 

masalah  hingga  saat  ini,  seperti  halnya  pernyataan  berikut  yang  menerangkan 

bahwa  langkah  selanjutnya  harus  dapat  membandingkan  antara  laporan  yang 

berbasis  aliran  investasi  dengan  berbasis  produktifitas  pengetahuan  (Drucker, 

1998) dalam Brennant (2001, 423). Selanjutnya, dinyatakan juga bahwa banyak 

muncul masalah dalam penetapan nilai IC secara numerik. Dan ini akan menjadi 

pernyataan yang pertama untuk menggunakan kisaran, dan bukan gambaran yang 

tepat atau persis betul (Drucker, 1998) dalam Brennan (2001, 423).

Secara luas dibicarakan bahwa ada 3 pendekatan yang disarankan dalam 

pengukuran IC.  Pendekatan  pertama  memakai  pengukuran berbasis  nilai,  yang 

menyatakan  bahwa  nilai  aktiva  intelektual  merupakaan  perbedaan  atau  selisih 

antara market value dengan book value perusahaan yang bersangkutan.

Dalam  pendekatan  pengukuran  IC  ini  banyak  masalah  yang  muncul. 

Perbedaan  antara  market  value dengan  book  value tidak  seluruhnya  dapat 

dianggap berasal  dari  aktiva  intelektual  yang bersangkutan.  Mungkin sebagian 

terkait dengan nilai aktiva berwujud yang tidak realistis dalam neraca. Masalah 

kedua adalah bahwa harga saham bisa berfluktuasi dari hari ke hari dan ini bisa 

menyebabkan  pengukuran  aktiva  intelektual  yang  tidak  dapat  dipercaya  dalam 

jangka waktu yang  pendek.  Pernyataan  diperkuat  oleh suatu argumentasi  yang 

mengatakan  bahwa  harga  pasar  bukan  merupakan  proxy yang  baik  untuk  IC 
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perusahaan (Bornemann  et  al.,  1999)  dalam Brennan (2001,  424).  Pendekatan 

berbasis  nilai  ini  hanya  menyediakan  pengukuran  terhadap  aktiva  intelektual 

secara menyeluruh,  sedangkan unsur-unsur yang terpisah secara  individu tidak 

dapat diukur.

Pendekatan yang  kedua adalah untuk mengukur  aktiva intelektual  yang 

tersembunyi (hidden) seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

Swedia,  Skandia.  Pada  laporan  tahunan  tahun  1994-an,  Skandia  Navigator 

menyajikan  faktor-faktor  kritis  kesauksesannya  yang  dapat  teridentifikasi  dan 

dikuantifikasikan ke dalam 4 dimensi kunci dari suatu bisnis. 

Pendekatan  ketiga  dengan  menggunakan  indeks  IC  yang  menunjukkan 

sebuah pengukuran tingkat efisiensi aktiva intelektual (Roos  et al., 1997) dalam 

Brennan (2001, 424). Kunci mengukur kesuksesan perusahaan secara individual 

pertama  kali  harus  diidentifikasikan  dan  diberi  bobot  (sesuai  dengan  tingkat 

kepentingannya)  untuk  dapat  memberikan  indeks  tunggal.  Beberapa  pihak 

berargumentasi  bahwa  pengukuran  tunggal  secara  agregasi  tidak  banyak 

membantu (Booth, 1998) dalam Brennan (2001, 424). 

Pendapat  lain  menyatakan  bahwa  ada  2  metode  yang  umum  untuk 

mengukur  IC.  Metode pertama untuk melakukan evaluasi  unsur per  unsur.  Ini 

dimaksudkan  untuk  mengukur  setiap  komponen  secara  layak.  Sebagai  contoh, 

nilai  pasar  saham,  nilai  paten,  dan  sejumlah  kompetensi  yang  terkait  dengan 

pekerjaan yang masing-masing memiliki unit pengukuran yang unik. Selanjutnya, 

pengukuran yang  berbeda memiliki  relevansi  dan kegunaan pada  tingkat  yang 

berbeda dalam suatu organisasi. Misalnya,  pengukuran kuantitas biasanya lebih 

relevan  pada  tingkatan  unit  pekerjaan,  sedangkan  pengukuran  finansial  lebih 
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relevan pada tingkatan organisasi. Untuk menjadi efektif semua jenis pengukuran 

ini,  apapun  jenis  unit  pengukurannya  ataupun  dimana  digunakannya  harus 

diluruskan  atau  disatukan  pemahamannya,  agar  semuanya  merefleksikan 

pemahaman yang bersifat umum terhadap maksud dan arah ketika semua pihak 

melihat sebuah organisasi secara keseluruhan.

Metode  yang  kedua  adalah  untuk  mengukur  aktiva  intelektual  dalam 

ukuran  finansial  pada  tingkatan  organisasi  tanpa  mengacu  pada  komponen  IC 

secara individu. Shareholder value merupakan indikator kunci pada ekonomi saat 

ini yang menunjukkan seberapa jauh tingkat  efektivitas manajer memanfaatkan 

aktiva  intelektual  dan  aktiva  lainnya.  Oleh  karenanya,  pengukuran  dinyatakan 

dalam bentuk finansial yang bisa menggambarkan pengaruh sinergis dari aktiva 

intelektual  pada  tingkatan  organisasi.  Ikhtisar  dari  model-model  pengukuran 

Intellectual Capital yang digunakan dan atau diusulkan saat ini disajikan dalam 

lampiran 2.

Dari model-model atau metode-metode yang diuraikan di atas dapat dilihat 

bahwa hingga saat ini selain pendefinisian Intellectual Capital secara baku belum 

ada, dalam pengukuran Intellectual Capital pun juga masih terjadi perbedaan cara 

atau  metode  yang  digunakannya.  Dan  metode  pengukuran  yang  berbeda  satu 

dengan  lain  ini  tentunya  akan  berdampak  pada  pelaporan  Intellectual  Capital 

dalam laporan keuangan yang berbeda pula. Pengukuran Intellectual Capital akan 

sangat tergantung pada situasi dan kondisi organisasi secara individu, dan secara 

khusus  juga  akan  sangat  tergantung  pada  end-usernya  serta  keperuntukannya, 

karena hal ini akan terkait dengan kinerja finansial organisasi yang bersangkutan 

(Booth, 1998) dalam Brennan (2001, 424).
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2. 4 Pelaporan Intellectual Capital

Skema  pengklasifikasian  IC  yang  berbeda  akan  menyebabkan  IC  yang 

berbeda  pula  dalam  suatu  organisasi.  Saat  ini  banyak  dikembangkan  model 

pelaporan yang secara umum akan memberikan suatu gambaran tentang aktiva IC 

dan sumber daya lainnya yang memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai dan 

yang belum terliput dalam model laporan keuangan secara tradisional. Kerangka 

kerja yang digunakan untuk kebanyakan model pelaporan IC memiliki berbagai 

karakteristik (Brooking, 1996; Sveiby, 1997; Edvinsson dan Malone, 1997) dalam 

Kooistra dan Ziljlstra (2001, 456).

Pertama,  model  menunjukkan  suatu  perspektif  manajerial  yang  diawali 

dari IC yang dapat menciptakan proses dan aktivitas. Model ini mencoba untuk 

menghubungkan  aktivitas  dengan  prosesnya  untuk  tujuan  menetapkan  strategi 

perusahaan dan memberikan informasi tentang penciptaan IC yang dibandingkan 

dengan tujuan perusahaan. Kedua, model pelaporan yang dibangun berdasarkan 

kerangka  balanced  scorecard (Kaplan  dan  Norton,  1996)  dalam Kooistra  dan 

Ziljlstra (2001, 456), dimana model-model tersebut memfokuskan pada berbagai 

aspek manajemen  IC.  Model  ini  memberikan  pandangan menyeluruh  terhadap 

komponen-komponen IC yang saling terkait satu sama lain. Ketiga, komponen-

komponen  IC  diukur  dengan  cara  yang  berbeda-berbeda,  dimana  semua  jenis 

ukuran  digunakan  non-keuangan,  keuangan,  kualitatif,  dan  kuantitatif  serta 

deskripsi aktivitas dan proses. 
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2.5 Pengungkapan Informasi yang Terkait IC

Pengungkapan  IC  dalam  laporan  tahunan  suatu  perusahaan  diperlukan 

investor  untuk  memahami  kapabilitas  organisasi  saat  ini  maupun  di  masa 

mendatang (Luthy, 2000, 8). Tujuan pengungkapan IC adalah untuk menyediakan 

informasi  yang  tepat  waktu,  relevan,  dan  reliabel,  untuk  berbagai  pihak  yang 

memerlukannya  sehingga  mereka  dapat  membuat  keputusan  yang  berkaitan 

dengan  perusahaan  yang  bersangkutan  (Rylander  et  al.,  2000)  dalam  Bontis 

(2002, 4). Selanjutnya Rylander  et al. (2000), mengungkapkan bahwa isu utama 

dari pengungkapan IC diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Kesenjangan asimetri informasi terus berkembang sejalan dengan proporsi 

nilai  perusahaan yang dapat  ditunjukkan dengan peningkatan aktiva tak 

berwujud sebagai atributnya.

2. Informasi  jangka panjang yang berasal  dari  pelaporan perusahaan tidak 

mencukupi, tetapi menjadi sangat penting bagi pihak stakeholder terutama 

investor.

3. Standar dan tingkat pembandingan yang berkaitan dengan pengungkapan 

IC menjadi isu yang utama.

4. Model  penciptaan nilai  dapat  menyediakan informasi  untuk melengkapi 

pelaporan tradisional.

2.6 Return Saham 

Suatu  pengumuman  atau  informasi  dikatakan  mempunyai  kandungan 

informasi jika pasar bereaksi terhadap pengumuan tersebut. Reaksi pasar tersebut 

ditunjukkan  dengan  adanya  perubahan  harga  saham  dari  sekuritas   yang 
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bersangkutan. Reaksi tersebut dapat diukur dengan menggunakan  return saham 

sebagai nilai perubahan harga.

Menurut  Jogiyanto  (2003,  209)  return merupakan  hasil  yang  diperoleh 

dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi  yang  belum  terjadi  tetapi  yang  diharapkan  akan  terjadi  di  masa 

mendatang.

Return realisasi  (realized  return)  merupakan  return yang  telah  terjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan  sebagai  salah  satu  pengukur  kinerja  perusahaan.  Return historis  ini 

juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di masa yang 

akan datang.  Return ekspektasi  adalah  return yang  diharapkan  akan  diperoleh 

oleh investor di masa yang akan datang.

2.6.1. Pengukuran Return Ekspektasi

Return ekspektasi merupakan  return yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan  investasi.  Return ini  penting  dibandingkan  dengan  return historis 

karena  return ekspektasi merupakan  return yang diharapkan dari investasi yang 

akan dilakukan

Return ekspektasi dapat dihitung berdasarkan beberapa cara sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depan

Return ekspektasi cara ini dihitung dengan metode nilai ekspektasi 

yaitu  mengalikan  masing-masing  hasil  masa  depan  (outcome)  dengan 

probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut. 
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2. Berdasarkan nilai-nilai return historis

Untuk  menghitung  hasil  masa  depan  dan  probabilitasnya 

merupakan  hal  yang  tidak  mudah  dan  bersifat  subyektif.  Akibat  dari 

perkiraan  yang  subyektif  ini,  ketidakakuratan  akan  terjadi.  Untuk 

mengurangi  ketidakakuratan  ini,  data  historis  dapat  digunakan  sebagai 

dasar ekspektasi. 

Tiga metode dapat diterapkan untuk menghitung return ekspektasi 

dengan mengginakan data historis, yaitu sebagai berikut ini:

a. merode rata-rata (mean method)

b. metode tren (trend method)

c. metode acak (random walk method)

Metode rata-rata mengasumsikan bahwa ekspektasi dapat dianggap 

sama  dengan  rata-rata  nilai  historisnya.  Menggunakan  rata-rata  return 

historis tidak mempertimbangkan pertumbuhan dari return-returnnya. Jika 

pertumbuhan  akan  diperhitungkan,  return ekspektasi  dapat  dihitung 

menggunakan  teknik  tren.  Metode  random  walk beranggapan  bahwa 

distribusi  data  return bersifat  acak  sehingga  sulit  digunakan  untuk 

memprediksi bahwa  return ekspektasi akan sama dengan  return terakhir 

yang terjadi.

Metode  mana  yang  terbaik  tergantung  dari  distribusi  data 

returnnya.  Jika  distribusi  data  return mempunyai  tren,  maka  metode-

metode  tren  mungkin  akan  lebih  baik.  Sebaliknya  jika  distribusi  data 

returnnya tidak mempunyai  pola atau acak,  maka metode rata-rata atau 

random walk akan menghasilkan return ekspektasi lebih tepat.
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3. Berdasarkan model rerturn ekspektasi

Model-model  untuk  menghitung  ekspektasi  yang  banyak 

digunakan adalah single index model dan model CAPM.

2.6.2 Pengukuran Rate of Return

Tujuan investor melakukan investasi adalah memaksimalkan return tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang dihadapinya. Return merupakan salah satu 

faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Sumber 

return investasi terdiri dari 2 komponen utama yaitu  yield dan  capital gain/loss 

(Tendelilin,  2001,  48).  Yield merupakan  return yang mencerminkan aliran kas 

atau  pendapatan  yang  diperoleh  secara  periodik  dari  suatu  investasi,  yang 

ditunjukkan  oleh  besarnya  dividen.  Sedangkan,  capital  gain/loss sebagai 

komponen kedua dari  return merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat 

berharga  (bisa  saham  atau  surat  berharga  lainnya),  yang  bisa  memberikan 

keuntungan (kerugian) bagi investor. Jadi capital gain/loss dapat diartikan sebagai 

perubahan  harga  sekuritas  dari  satu  periode  ke  periode  lain.  Sehingga  return 

merupakan penjumlahan antara  dividen kas yang diterima selama satu periode 

dengan perubahan nilai saham dalam satu periode. Jadi, persentase rate of return 

(r) sama dengan  return (unit moneter) dibagi harga pasar dari saham pada awal 

periode dikalikan 100% (Haugen, 1993, 41):
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R = dividen + (P  t+1     – P  t  )    x 100%
        Pt

Jika  dalam satu  periode  perusahaan  tidak  membagi  dividen  kas,  maka 

rumus di atas dapat disederhanakan menjadi:

R = P  t+1   – P  t    x 100%
 Pt

Keterangan:

R     =  persentase rate of return

Pt    = harga saham pada awal periode

Pt+1 = harga saham pada akhir periode

2.7 Return Saham dan Hubungannya dengan IC

Pentingnya  IC  sebagai  aktiva  tak  berwujud  dapat  ditunjukkan  dari 

terjadinya  gap antara  nilai  pasar  saham  dengan  nilai  bukunya.  Tidak  adanya 

metodologi  yang  diterima  umum  untuk  menilai  aktiva  tak  berwujud  ini 

menimbulkan banyak usaha yang mengarah pada pembentukan penilaian aktiva 

tersebut. Beberapa penilaian hanya berfokus pada satu atau dua kelas aktiva tak 

berwujud,  itupun  hanya  untuk  sejumlah  perusahaan  tertentu,  misalnya  telah 

dilakukan  perhitungan  kapital  SDM dan kapital  struktural  bagi  43  perusahaan 

Swedia.  Beberapa  perusahaan  telah  menghitung  kapital  brand-nya,  untuk 

perusahaan yang  brand intensive (Edvinsson, 2001) dalam Hurwitz  et al. (2002, 

51).  Peneliti  lain  menghitung  aktiva  tak  berwujud  dikaitkan  dengan  investasi 

teknologi pada lebih dari 400 perusahaan di AS (Brynjolfsson dan Yang, 2001) 
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dalam Hurwitz  et al. (2002, 51). Walaupun banyak peneliti  yang telah banyak 

mendemonstrasikan  beberapa  pendekatan  untuk  menilai  aktiva  tak  berwujud 

namun hingga sekarang tidak satupun yang berhasil mengembangkan metodologi 

penilaian secara komperehensif untuk seluruh kelas aktiva tak berwujud.

Nilai pasar saham yang lebih besar nilai bukunya merefleksikan adanya 

kepentingan yang semakin berkembang terhadap aktiva tak berwujud, sehingga 

kita  bisa  mengharapkan  penciptaan  perbedaan  nilai  atas  aktiva  tak  berwujud, 

sehingga  kita  bsa  mengharapkan  penciptaan  perbedaan  nilai  atas  aktiva  tak 

berwujud ini berkolerasi dengan  return saham, yang berarti pengukturan aktiva 

tak berwujud dapat direfleksikan dalam penilaian investor pada perusahaan ini. 

Dan  kenyataannya  selama  ini,  tidak  hanya  pendapatan  secara  tradisional  dan 

aliran kas  operasional  yang mempunyai  korelasi  terhadap  return saham,  tetapi 

juga memang terdapat korelasi antara kinerja aktiva tak berwujud dengan return 

saham. Dengan demikian, aliran pendapatan yang dihasilkan oleh kinerja aktiva 

tak  berwujud  menjadi  informasi  yang  secara  substansial  lebih  relevan  bagi 

investor dibandingkan dengan pendapatan yang tradisional dan aliran kas tersebut. 

Jika informasi yang nampak dari aktiva tak berwujud bernilai (valuable), maka 

pengukuran-pengukuran  terhadap  aktiva  tak  berwujud  akan  membantu  kita 

memprediksi perubahan di masa mendatang dalam nilai pasar saham (Hurwitz et  

al.,  2002,  55).  Taylor  (1998)   dalam  Williams  (2000,  7)  menyatakan  bahwa 

“lembaga investor makin menyadari pentingnya peran IC dalam menentukan laba 

potensial. Kegagalan perusahaan mengkomunikasikan strategi dan taktik mereka 

secara konkrit akan mengakibatkan risiko yang serius pada kepercayaan investor, 
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kinerja keuangan mendatang, dan akhirnya pada harga saham, yang selanjutnya 

juga akan berdampak pada return saham.”

2.8 Penelitian Terdahulu

Dewasa ini terdapat perhatian yang semakin meningkat dan terpusat pada 

kepentingan pengungkapan IC sejalan dengan adanya pergeseran ekonomi yang 

menuju  pada  orientasi  berbasis  pengetahuan.  Beberapa  penelitian  tentang 

pengungkapan IC telah dilakukan di beberapa negara,  walupun hasilnya  masih 

harus dilakukan penelitian lanjutan.

Dari survey internasional yang dilakukan tentang pengungkapan IC yang 

dilakukan oleh Andersen (1998) dalam OECD (2000) tentang pengukuran dan 

pengungkapan  IC  berdasarkan  respon  dari  368  perusahaan  di  Amerika  Utara, 

Eropa dan Asia disimpulkan:

1. Lebih dari 75% responden telah melakukan pengukuran paling tidak dua 

akun terkait IC;

2. Mayoritas responden percaya kalau pelaporan IC di masa mendatang akan 

makin meningkat;

3. Pengungkapan  IC  akan  tetap  bergtantung  pada  kebijakan  manajemen 

peusahaan.

Seperti  halnya  yang  terjadi  di  beberapa  perusahaan  Skandinavia, 

perusahaan-perusahaan mencoba mempublikasikan IC dalam laporan tahunannya. 

Begitu  pula  telah  dilakukan  di  10.000 perusahaan Kanada,  yang menunjukkan 

bahwa pengungkapan IC masih merupakan diskusi di lingkungan para akademisi 

saja. Tidak ada bukti yang kuat bahwa pengungkapan IC telah menyimpan daya 
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tarik bagi perusahaan-perusahaan Kanada. Dan hanya sejumlah kecil saja (68 dari 

10.000) perusahaan Kanada yang menggunakan istilah dalam IC tersebut pada 

laporan tahunannya (Bontis, 2002, 8).

Hasil penelitian Bontis (2002, 8) ini menunjukkan bahwa hanya 7 dari 39 

istilah  dalam IC  yang  diungkapkan  dalam laporan  tahunan  perusahaan,  yakni 

Intellectual Property (IP), manajemen pengetahuan, kapital SDM, nilai pekerja, 

produktivitas pekerja, Economic Value Added (EVA), dan aktiva intelektual. Dan 

ketujuh  istilah  dalam  IC  ini  biasanya  merupakan  konsep-konsep  yang  paling 

populer  dalam literatur  IC.  Sejumlah  72  komponen  pengungkapan IC terbukti 

pada 10.000 laporan tahunan.

Banyak  istilah-istilah  IC  yang  diungkapkan  hanya  sekali  dalam  setiap 

laporan  tahunan.  Dan  banyak  perusahaan  yang  tidak  mengungkapkan  jumlah 

pekerja  yang  saat  ini  sedang  bertugas  di  perusahaan.  Penelitian  Brontis 

menyatakan  bahwa  istilah  yang  paling  populer  diungkapkan  adalah  IP  yang 

menunjukkan aktiva tak berwujud seperti paten dan hasil dari investasi riset dan 

pengembangan. Istilah lainnya adalah IC, hanya diungkapkan oleh 5 perusahaan 

dari populasi sebanyak 10.000.

Hasil riset Bontis dengan uji-t menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan  terhadap  jumlah  pekerja  dan  ekuitas  pemegang  saham  antara 

perusahaan  yang  mengungkapkan  IC  dengan  yang  tidak  mengungkapkan  IC. 

Meskipun temuan  pada  penelitian  Bontis  menunjukkan  persentase  yang  relatif 

kecil terhadap pengungkapan IC di perusahaan yang diteliti, temuan tersebut tetap 

mendukung ekspektasi penggunaan yang berbeda atas sumber-sumber informasi 

untuk  perusahaan  yang  menganut  sistem  ekonomi  tradisonal  versus  sistem 
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ekonomi baru.  Pada akhirnya,  IC memiliki  dampak yang sangat  kuat  terhadap 

pendorong  pendapatan  di  masa  mendatang,  namun  sebagian  besar  diabaikan 

dalam laporan keuangan tahunan.

Penelitian  lain  tentang  pengungkapan  IC  dilakukan  di  Irlandia  dengan 

menguji  dari  2  perspektif.  Awalnya  dilakukan  estimasi  atas  frekuensi 

pengungkapan  komponen  IC  yang  penting.  Kemudian  contoh-contoh 

pengungkapan  dilaporkan  dari  laporan  tahunan.  Komponen  IC  yang 

diidentifikasikan,  diuji  (Guthrie  et  al.,  1999)  dalam  Brennan  (2001,  431). 

Hasilnya  menunjukkan,  frekuensi  yang  ditemukan  dalam  content  analysis 

terhadap laporan tahunan dari 11 perusahaan sampel yang listing, 5 perusahaan 

mencantumkan  IC  dalam laporan  tahunan  dalam bentuk  naratif,  3  perusahaan 

item IC  diberikan  dalam  bentuk  numerikal  dalam  laporan  tahunannya,  dan 

selebihnya item IC disajikan dalam bentuk moneter dalam laporan tahunannya.

Dari  pihak  penanam  modal,  beberapa  survey  melaporkan  adanya 

peningkatan minat dan permintaan investor pada perusahaan untuk melaporkan 

hal-hal  terkait  IC  dan  non  keuangan  mereka.  Sebaliknya,  terdapat  bukti  kuat 

berkenaan  dengan  menurunnya  relevansi  data-data  keuangan  bagi  pembaca 

keuangan  bagi  pembaca  informasi  keuangan  dalam  dekade  terakhir  (Ely  dan 

Waymire, 1999) dalam Bontis (2002, 4). Penelitian oleh Ernst dan Young (1997) 

dalam Williams  (2000, 6)  menunjukkan bahwa pasar  uang (seperti  di  AS dan 

Inggris)  terhubung  erat  dengan  IC  seperti  implementasi  dan  kualitas  strategi 

perusahaan,  citra  manajemen,  kemampuan  inovasi  perusahaan,  dan  kualitas 

sumber daya manusia.
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Sedangkan peneliti dari Indonesia, Partiwi Dwi Astuti dan Arifin Sabeni 

(2005)  yang  meneliti  200  perusahaan  yang  terdaftar  di  Badan  Koordinasi 

Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Tingkat I Jawa Tengah dapat membuktikan 

bahwa  human capital berhubungan secara positif  dengan  customer capital dan 

structural capital,  customer capital berhubungan secara positif dengan  business 

performance, dan structural capital  berhubungan secara positif dengan business  

performance.

2.9 Hipotesa

Berdasarkan latar  belakang dan teori  yang dikembangkan di atas, maka 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ho: Tidak  terdapat  perbedaan  return saham  pada  perusahaan  yang 

mengungkapkan IC dan perusahaan yang tidak mengungkapkan IC 

dalam laporan keuangan tahunannya

Ha:Terdapat perbedaan return saham pada perusahaan yang mengungkapkan 

IC dan perusahaan yang tidak mengungkapkan IC dalam laporan 

keuangan tahunannya
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini berdasarkan paradigma penelitian termasuk penelitian 

kuantitatif.  Kerangka berpikir jenis ini menguji teori-teori dengan menggunakan 

angka dan metoda statistik dalam melakukan analisis (Indriantoro dan Supomo, 

1999).  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis (hypothesis testing) 

untuk  menjelaskan  sifat  alamiah  hubungan  (Sekaran,  2003).  Penelitian  ini 

bertujuan  untuk  membuktikan  hipotesis  tentang  perbedaan  return saham  dari 

perusahaan yang mengungkapkan IC dan perusahaan yang tidak mengungkapkan 

IC pada laporan keuangan tahunannya.

3.2 Populasi dan Teknik Sampling

3.2.1 Populasi

Pengertian  populasi  adalah  “seluruh  kumpulan  elemen  yang  dapat  kita 

gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan” (Cooper dan Emory, 1996, 214). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan  yang terdaftar di BEI.

3.2.2 Sampel

Proses  pengambilan  sampel  merupakan  proses  yang  penting.  Proses 

pengambilan  sampel  harus  dapat  menghasilkan  sampel  yang  tepat  dan  akurat. 

Roscoe  (1975)  dalam  Sekaran  (2003),  menjelaskan  tentang  penetapan  ukuran 

sampel.  Salah  satu  syaratnya,  bahwa  untuk  hampir  semua  penelitian  ukuran 

sampel  harus  lebih  besar  dari  30  dan  tidak  lebih  dari  500  (30<sampel<500). 
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Penelitian  ini  menggunakan  stratified  random  sampling  technique dalam 

pengambilan sampelnya, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan membagi 

populasi  menjadi  beberapa  subpopulasi  atau  strata  dan  kemudian  pengambilan 

sampel dengan teknik  convenience sampling dilakukan di dalam masing-masing 

strata (Jogiyanto, 2005, 78). Metode pemilihan sampel secara convenience (secara 

nyaman) dilakukan dengan memilih sampel sekehendak perisetnya. Setiap elemen 

populasi memiliki probabilitas untuk dipilih satu kali (tanpa pengulangan). 

Dari  populasi  yang  ada  peneliti  mengklasifikasikan  berdasarkan  jenis 

industri sesuai dengan pengelompokkan yang dilakukan oleh Indonesian Capital  

Market Directory (ICMD). Untuk menjadi sampel dari penelitian ini, perusahaan 

publik  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  harus  termasuk  dalam  kriteria 

sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar  sebagai  perusahaan publik  di  Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2004-2005 sebagai tahun pengamatan.

2. Perusahaan  telah  menerbitkan  laporan  keuangan  tahunan  (annual  

report) yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2005.

3. Laporan tahunan perusahaan tersedia lengkap di Bursa Efek Indonesia 

dan dapat diakses di website www.idx.co.id

Berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  telah  ditentukan  di  atas,  peneliti 

mengambil  sampel secara acak dari bidang industri manufaktur dan didapatkan 

jumlah sampel sebanyak 109. Alasan pemilihan sampel ini adalah: pertama, untuk 

menghindari  terjadinya  bias  data  yang disebabkan oleh  adanya  pebedaan jenis 

industri.  Kedua,  perusahaan  manufaktur  memiliki  sensivitas  yang  lebih  tinggi 
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terhadap  setiap  kejadian.  Daftar  nama  perusahaan  sampel  beserta  singkatan-

singkatannya terlampir dalam lampiran 3.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam riset ini merupakan data sekunder meliputi:

a. Harga saham perusahaan sampel  tahun 2004 dan 2005 dari  perusahaan 

manufaktur  terdaftar  di  BEJ tahun 2005. Data ini  diperoleh dari  ICMD 

tahun 2005 dan 2006

b. Laporan keuangan tahunan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEJ tahun 2005. Data ini diperoleh dari internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  penelitian  arsip  (archival  research) 

dengan data sekunder yang diperoleh dari ICMD dan situs resmi BEI

3.5 Definisi Operasional Variabel

1. Intellectual Capital

Intellectual capital didefinisikan sebagai aktiva tak berwujud yang tidak 

dicatat dalam neraca.

Komponen  intellecual  capital dalam  penelitian  ini  diambil  dari  skema 

milik Brooking (1996) dalam Luthy (2002, 3):

a. Market assets yaitu potensi yang dimiliki organisasi terkait dengan 

aktiva  tak  berwujud  yang  memberikan  keunggulan  pemasaran, 

yaitu:
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• goodwill

• brands

• saluran distribusi

• kolaborasi bisnis

• franchise

• lisensi

• favorable contracts

b. Intellectual property assets yaitu aktiva terkait hak-hak intelektual 

perusahaan yaitu:

• paten

• hak cipta

• merek dagang

• design rights

• know-how

Peneliti  menggunakan  skema  milik  Brooking  (1996)  ini  karena 

diandingkan skema-skema yang lain, skema milik Brooking ini tidak perlu 

pemahaman  yang  mendalam  tentang  filosfi  suatu  organisasi  (lihat 

lampiran  1)  sehingga  komponen-komponen  IC bisa  langsung dilihat  di 

laporan  tahunan  perusahaan,  dan  peneliti  hanya  mengambil  2  dari  4 

komponen  dari  skema  milik  Brooking  ini,  yaitu  market  assets dan 

intellectual property assets karena 2 komponen yang lain yaitu  human-

centered  assets dan  infrastructure  assets berhubungan  dengan  filosofi 

suatu organisasi dan untuk itu dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam 

lagi tentang kondisi sebuah perusahaan.
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2. Return saham

Yang dimaksud dengan return saham dalam penelitian ini adalah  rate of  

return (r) yang dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

R = P  t+1   – P  t    x 100%
Pt

Dimana Pt+1 adalah harga saham pada akhir periode (tahun 2005), dan Pt 

adalah harga saham pada awal periode (tahun 2004).

3.6 Metode Analisis Data

Analisis perbedaan  return saham pada perusahaan yang mengungkapkan 

IC dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan IC pada laporan keuangannya 

dengan langkah:

a.  Uji normalitas data

Normalitas dari distribusi dapat diuji dengan salah satu dari beberapa cara sebagai 

berikut ini (Jogiyanto, 2005, 171):

1. Menggunakan  pengukur  bentuk  (measure  of  shape).  Dimana 

distribusi  yang  normal  mempunyai  bentuk  simetris  dengan nilai 

mean, median dan mode yang mengumpul di satu titik di tengah.

2. Pengujian normalitas dapat juga dilakukan dengan rumus skewness 

sebagai berikut ini (Hair et al.,1992) dalam Jogiyanto (2005, 172)

Z = Skewness
          √6/n
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Nilai Z yang signifikan menunjukkan distribusi yang tidak normal 

dan nilai Z yang tidak signifikan menunjukkan data berdistribusi 

normal.

3. dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dan Liliefors.

b. Dari hasil uji kenormalan data jika:

1. Data  berdistribusi  normal,  maka  akan digunakan  uji  beda  rata-rata  dua 

sampel  yang  independen  berupa  pengujian-Z  (Z-test).  Alasan  utama 

digunakannya teknik analisa uji-Z karena penelitian ini menguji perbedaan 

signifikan  antara  mean dua  kelompok  nilai  dari  sampel  yang  dibentuk 

secara random, yaitu perusahaan yang mengungkapkan IC dan perusahaan 

yang tidak mengungkapkan IC, dimana dua sampel tersebut sifatnya bebas 

atau  independen yang  berarti  tidak  saling  tergantung satu  dengan yang 

lainnya. Rumus yang digunakan adalah (Jogiyanto, 2005, 178) :

                x  1  - x  2  

Z =     √ S1
2   + S  2

2

              n1 +  n2

dimana:

x1 = nilai rata-rata kelompok perusahaan yang mengungkapkan IC

x2 = nilai rata-rata kelompok perusahaan yang tidak mengungkapkan IC

S1 = standar deviasi kelompok perusahaan yang mengungkapkan IC

S2 = standar deviasi kelompok perusahaan yang tidak mengungkapkan IC

n1 = jumlah sampel perusahaan yang mengungkapkan IC

n2 = jumlah sampel perusahaan yang tidak mengungkapkan IC
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Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pembuktian hipotesis yang 

didasarkan dengan membandingkan angka Z-hitung dan Z-tabel:

a. jika Z-hitung ≤ Z-tabel, maka Ho diterima

b. jika Z-hitung > Z-tabel, maka Ho ditolak

2. Data  berdistribusi  tidak  normal  maka  akan  digunakan  pengujian  Kai-

Kuadrat  (chi-square  test)  untuk  uji  beda  rata-rata  dua  sampel  untuk 

pengujian nonparametrik dengan rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2005, 

180):

       b
  

k

χ2  = ∑ ∑  (O  ij   – E  ij  )  2

        i=j  j=1     Eij

dengan:  

Eij = TB  i   x TK  j  
         n

dan

                
k

TBi = ∑ Oij 
         j=1

           b
TKj = ∑ Oij
          i=1

dan dengan derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar :

 d. f. = (b-1) (k-1)

Notasi:

b      = jumlah baris.

444



k      = jumlah kolom.

Oij    = jumlah observasi baris ke-i, kolom ke-j.

Eij    = jumlah yang diharapkan baris ke-i, kolom ke-j.

TBi  = total observasi baris ke-i.

TKj  = total observasi kolom ke-j.  

Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pembuktian hipotesis yang 

didasarkan dengan membandingkan angka χ-hitung dan χ-tabel:

a. jika  χ-hitung ≤  χ-tabel, maka Ho diterima dimana tidak 

terdapat  perbedaan  return saham pada perusahaan yang 

mengungkapkan  IC  dan  perusahaan  yang  tidak 

mengungkapkan IC dalam laporan keuangan tahunannya

b. jika χ-hitung > χ-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

dimana terdapat perbedaan return saham pada perusahaan 

yang  mengungkapkan  IC  dan  perusahaan  yang  tidak 

mengungkapkan IC dalam laporan keuangan tahunannya
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur sesuai dengan klasifikasi dalam Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2005. Terdapat 

146 perusahaan pada tahun 2005. Berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan 

secara acak diperoleh  109 perusahaan. Proporsi sampel terhadap populasi lihat 

tabel 4.1.

Tabel 4.1
Proporsi Sampel Terhadap Populasi

NO JENIS INDUSTRI POPULASI SAMPEL PERSENTASE
1 Food and Beverages 20 14 70
2 Tobacco Manufacturers 4 4 100
3 Textile Mill Products 9 6 66.67
4 Apparel and Other Textile Products 14 10 71.43
5 Lumber and Wood Products 5 4 80.00
6 Paper and Allied Products 5 4 80.00
7 Chemical and Allied Products 8 5 62.50
8 Adhesive 4 4 100.00
9 Plastics and Glass Products 13 9 69.23
10 Cement 3 3 100.00
11 Metal and Allied Products 11 7 63.64
12 Fabricated Metal Products 2 2 100.00
13 Stone, Clay, Glass and Concrete 4 4 100.00

Products
15 Cable 6 4 66.67
16 Electronic and Office Equipment 3 3 100.00
17 Automotive and Allied Products 20 14 70.00
18 Photographic Equipment 3 3 100.00
19 Pharmaceuticals 9 6 66.67
20 Consumer Goods 3 3 100.00

JUMLAH TOTAL 146 109 74.66
Sumber: Indonesia Capital Market Directory 2006
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Sampel  pada  penelitian  ini  sejumlah  109  perusahaan  manufaktur  atau 

sebesar  74,66% dari  seluruh  populasi  yang  ada  (146 perusahaan).  Perusahaan 

sampel dikategorikan dalam 19 jenis industri yang nama-nama perusahaan sampel 

ada pada lampiran 3. 

4.2  Return Saham

Return saham  didapat  dari  harga  saham  pada  akhir  periode  (harga 

penutupan tahun 2005 (Pt+1)) dikurangi dengan harga saham pada awal periode 

(harga  penutupan  saham  tahun  2004  (Pt))  dibagi  harga  saham  awal  periode 

dikalikan 100 % seperti pada rumus:  

R = P  t+1   – P  t    x 100%
 Pt

Hasil perhitungan  return saham masing-masing perusahaan dapat dilihat 

pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Return Saham (RoR)

Tahun 2005

PERUSAHAAN RoR PERUSAHAAN RoR PERUSAHAAN RoR
ADES -26.45 SULI 92.77 ARNA -1.69
AQUA 31.25 TIRT -32.43 IKAI -36.00
DAVO -60.00 FASW 5.26 MLIA -45.61
FAST 14.29 INKP 500.00 TOTO 0.00
MLBI 17.65 SAIP 515.38 IKBI -25.22
PSDN -23.81 TKIM 38.46 KBLI 0.00
SHDA 86.84 BUDI -13.64 SCCO 10.00
SKLT -11.11 ETWA 0.00 JECC -28.00
STTP -16.67 POLY 0.00 ASGR -7.81
TBLA -13.04 UNIC 13.86 MTDL -17.65
AISA 2.38 LTLS 29.73 MLPL -50.79
CEKA 100.00 DPNS 1.00 AUTO 45.45
ULTJ -27.06 EKAD 38.78 ASII 6.25
INDF 13.75 INCI -17.05 BRAM 17.50
BATI -16.67 KKGI -12.20 GDYR -6.98

GGRM -14.02 AKKU -70.00 HEXA -68.78
HMSP 33.83 AMFG 54.65 INDS -16.67
RMBA 22.73 BRNA -32.20 LPIN -41.18
ARGO -1.89 FPNI 6.00 NIPS 8.33
ERTX -23.08 LAPD 4.40 SMSM 5.17
PAFI -30.00 SIMA -37.74 SUGI -54.55
SSTM 130.00 TRST -26.83 UNTR 61.54
TFCO 52.94 SMPL 6.06 TURI 2.22
CNTX -25.53 LMPI 82.35 SQMI -55.56
BATA 3.57 INTP 15.45 PRAS -83.13
DOID 41.67 SMCB -17.39 INTD 23.08
FMII -7.69 SMGR -3.78 KONI -52.73
INDR -24.80 BTON 0.00 MDRN 0.00
MYRX 66.67 INAI -26.83 DVLA 7.14
PBRX -7.41 JPRS -11.11 KAEF -29.27
SIMM -29.55 LMSH 24.59 MERK 6.58
BIMA -2.13 TBMS 10.00 SCPI -4.35
ESTI 0.00 ALMI -24.72 TSPC -25.66
SRSN 250.00 CTBN 6.25 KLBF 80.00
BRPT 22.22 KDSI -38.46 MRAT -34.15
SUDI -4.00 KICI 0.00 TCID 2.50

UNVR 29.55
Sumber: Data diolah

4.3  Return Saham Perusahaan Sampel dan Pengungkapan IC

Pada  perusahaan  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  76  perusahaan 

yang mengungkapkan IC, memiliki  nilai  rata-rata (mean)  return saham sebesar 
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20,91%.  Sedangkan  perusahaan  yang  tidak  mengungkapkan  IC  dalam laporan 

tahunan sebanyak 33 perusahaan,  memiliki  nilai  rata-rata (mean)  return saham 

sebesar -11,03%.

Rincian hasil  Rate of Return (RoR) perusahaan yang mengungkapkan IC 

dan yang tidak mengungkapkan IC dapat dilihat pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3
Return Saham Perusahaan Sampel dan Pengungkapan IC

PERUSAHAAN RoR PERUSAHAAN RoR
MENGUNGKAP TIDAK MENGUNGKAP TIDAK

ADES -26.45 SIMA -37.74
AQUA 31.25 TRST -26.83
DAVO -60.00 SMPL 6.06
FAST 14.29 LMPI 82.35
MLBI 17.65 INTP 15.45
PSDN -23.81 SMCB -17.39
SHDA 86.84 SMGR -3.78
SKLT -11.11 BTON 0.00
STTP -16.67 INAI -26.83
TBLA -13.04 JPRS -11.11
AISA 2.38 LMSH 24.59
CEKA 100.00 TBMS 10.00
ULTJ -27.06 ALMI -24.72
INDF 13.75 CTBN 6.25
BATI -16.67 KDSI -38.46

GGRM -14.02 KICI 0.00
HMSP 33.83 ARNA -1.69
RMBA 22.73 IKAI -36.00
ARGO -1.89 MLIA -45.61
ERTX -23.08 TOTO 0.00
PAFI -30.00 IKBI -25.22

SSTM 130.00 KBLI 0.00
TFCO 52.94 SCCO 10.00
CNTX -25.53 JECC -28.00
BATA 3.57 ASGR -7.81
DOID 41.67 MTDL -17.65
FMII -7.69 MLPL -50.79
INDR -24.80 AUTO 45.45
MYRX 66.67 ASII 6.25
PBRX -7.41 BRAM 17.50
SIMM -29.55 GDYR -6.98
BIMA -2.13 HEXA -68.78
ESTI 0.00 INDS -16.67

SRSN 250.00 LPIN -41.18
BRPT 22.22 NIPS 8.33
SUDI -4.00 SMSM 5.17
SULI 92.77 SUGI -54.55
TIRT -32.43 UNTR 61.54

FASW 5.26 TURI 2.22
INKP 500.00 SQMI -55.56
SAIP 515.38 PRAS -83.13
TKIM 38.46 INTD 23.08
BUDI -13.64 KONI -52.73
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Lanjutan Tabel 4.3

PERUSAHAAN RoR PERUSAHAAN RoR
MENGUNGKAP TIDAK MENGUNGKAP TIDAK

ETWA 0 MDRN 0.00
POLY 0 DVLA 7.14
UNIC 13.86 KAEF -29.27
LTLS 29.73 MERK 6.58
DPNS 1.00 SCPI -4.35
EKAD 38.78 TSPC -25.66
INCI -17.05 KLBF 80.00
KKGI -12.20 MRAT -34.15
AKKU -70.00 TCID 2.50
AMFG 54.65 UNVR 29.55
BRNA -32.20
FPNI 6.00
LAPD 4.40

Sumber: Data diolah

4.4 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Normalitas Data

Hasil  pengujian  untuk  membuktikan  distribusi  normal  atau  tidak  dapat 

dilihat dari hasil pengujian berikut (Lihat tabel 4.4)

                     Tabel 4.4

Descriptive Statistics

109 -83.13 515.38 11.2387 80.840 4.602 .231 25.72 .459

109

Data

Valid N (listwise)

Sta
tisti
c

Statisti
c

Statisti
c Statistic

Statisti
c

Statis
tic

Std.
Error

Statis
tic

Std.
Error

N Minim
um

Maxim
um

Mean Std.
Deviati

on

Skewness Kurtosis

Perhitungan di atas memperlihatkan bahwa Zskew = 19,58 dan Zkurt = 

109, 43. Dengan signifikansi sebesar 0,05 didapat fakta bahwa 19,58 > 1,96 dan 

109,43 > 1, 96 sehingga disimpulkan bahwa data tidak normal. Oleh karena itu 

alat  uji  yang digunakan adalah pengujian Kai-Kuadrat  dua sampel  independen 

nonparametrik.
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b. Pengujian Kai-Kuadrat Dua Sampel Independen Nonparametrik

Case Processing Summary

 
 
 

Cases

Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent

Jenis Perusahaan * 
Mengungkap IC 109 100.0% 0 .0% 109 100.0%

Jenis Perusahaan * Mengungkap IC Crosstabulation

Count 

 
 

Mengungkap IC Total
 Ya Tidak

Jenis 
Perusahaan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Food and Beverages 12 2 14
Tobacco 4 0 4
Textile 5 1 6
Lumber 2 8 10
Paper 2 2 4
Paper 4 0 4
Chemical 5 0 5
Adhesive 0 4 4
Plastics 4 5 9
Cement 3 0 3
Metal 2 5 7
Fabricated 1 1 2
Stone 3 1 4
Cable 3 1 4
Electronic 3 0 3
Automotive 12 2 14
Photographic 3 0 3
Pharmaceutical 6 0 6
Consumer 2 1 3

Total 76 33 109

Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 46.566(a) 18 .000
Likelihood Ratio 53.416 18 .000
Linear-by-Linear 
Association

1.356 1 .244

N of Valid Cases
109   

a  34 cells (89.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .61.
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Dari perhitungan di halaman sebelumnya maka:

1. Jika  Asymp.  Sig. (2-sided)  >  0,05  maka  Ho  diterima,  dan 

sebaliknya jika  Asymp. Sig. (2-sided) < 0,05 maka Ho ditolak 

dan  Ha  diterima.  Dari  perhitungan  di  atas  terlihat  bahwa 

Asymp.  Sig.  (2-sided)  adalah  0,00  yang  menghasilkan 

persamaan Asymp. Sig. (2-sided) < 0,05 sehingga Ha diterima. 

2. Nilai dari χ2 = 46,566. Dengan derajat kebebasan = 18 dan α = 

5%,  dari  tabel  diperoleh χ2  =  28,87.  karena  nilai  χ2  hitung 

(46,5666) lebih besar dari χ2 kritis (28,87) maka Ha diterima. 

Dari  hasil  pengujian  hipotesis  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa 

memang ada perbedaan antara return saham perusahaan yang mengungkapkan IC 

dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan IC dalam laporan tahunannya . Ini 

berarti bahwa perusahaan yang mengungkap IC direspon lebih baik oleh investor 

daripada  perusahaan  yang  tidak  mengungkap  IC.  Hasil  penelitian  ini  penting 

untuk diperhatikan oleh emiten bahwa untuk tahun-tahun yang akan datang issue 

IC ini perlu diperhatikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Ely dan Waymire (1999) 

dalam  Bontis  (2002,  4)  yang  melaporkan  peningkatan  minat  dan  permintaan 

investor pada perusahaan untuk melaporkan hal-hal terkait IC dan non-keuangan 

perusahaan  serta  menurunnya  relevansi  data-data  keuangan  bagi  pembaca 

informasi keuangan dalam dekade terakhir, serta penelitian Hurwitz et al. (2002) 

tentang hubungan antara praktek manajemen,  intangible performance, dan  stock 

return.
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Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ernst dan Young (1997) 

dalam  Williams  (2000,  6)  yang  menunjukkan  bahwa  pasar  uang  (seperti  di 

Amerika Serikat dan Inggris) terhubung erat dengan IC seperti implementasi dan 

kualitas  strategi  perusahaan,  citra  manajemen,  kemampuan inovasi  perusahaan, 

dan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Taylor  (1998)  dalam  Williams  (2000,  7) 

menyatakan pula bahwa lembaga investor makin menyadari pentingnya peran IC 

dalam  menentukan  laba  potensial.  Sehingga  kegagalan  perusahaan 

mengkomunikasikan  risiko  serius  pada  kepercayan  investor,  kinerja  keuangan 

mendatang,  dan  akhirnya  pada  harga  saham,  yang  selanjutnya  juga  akan 

berdampak pada return saham.

Penelitian ini hanya menguji ada atau tidaknya perbedaaan  return saham 

antara  perusahaan yang  mengungkapkan  IC dalam laporan  tahunannya  dengan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan. Tetapi tidak meguji besarnya pengaruh 

pengungkapan IC terhadap return saham perusahaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan secara umum memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan 

manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI sebagian  besar  sudah mempunyai  kesadaran 

untuk mencatumkan IC dalam laporan tahunannya  dan ditanggapi  dengan baik 

oleh para investor

Hasil  uji  statistik  dengan  kai  kuadrat  memperlihatkan  bahwa  ada 

perbedaan  rate  of  return antara  perusahaan  yang  mengungkapkan  IC  dan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan IC yang pada akhirnya akan ditanggapi 

oleh para investor.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

perusahaan  tentang  perhatian  atau  tingkat  kepedulian  investor  terhadap 

pengungkapan IC dalam laporan keuangan tahunan, bahwa IC merupakan salah 

satu  variabel  yang  juga  dipertimbangkan  para  investor  dalam  pengambilan 

keputusan investasi pada suatu perusahaan.

Secara  keseluruhan  hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  dari  beberapa 

penelitian terdahulu yang membahas tentang pentingnya pengungkapan IC dalam 

laporan tahunan perusahaan dan semakin tingginya minat para investor terhadap 

informasi-informasi nonkeuangan.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu:

1. Hanya  menggunakan  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI 

sehingga kurang bisa digeneralisasi.

2. Data yang dipergunakan adalah data tahun 2004 dan 2005 sehingga kurang 

relevan dengan keadaan saat ini.

3. Definisi Intellectual Capital (IC) yang masih dalam tahap pengembangan 

sehingga belum ada ukuran dan kesepakatan yang baku tentang IC.

4. Adanya  unsur  kesubyektivitasan  terhadap  penentuan  perusahaan-

perusahaan yang mengungkapkan IC dan yang tidak mengungkapkan IC 

dalam  laporan  tahunannya  dikarenakan  belum  bakunya  kesepakatan 

definisi tentang IC.

5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Beberapa  saran  yang  dapat  dipakai  bagi  penelitian  selanjutnya  adalah 

sebagai berikut:

1. Sampel  tidak  hanya  perusahaan  manufaktur  saja  tetapi  jenis  perusahaan 

lainnya juga dijadikan sampel sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

2. Menambah variabel IC sehingga dapat memperlihatkan apa saja informasi–

informasi nonkeuangan yang dibutuhkan oleh investor.

3. Sebaiknya penentuan perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan IC dan 

yang  tidak  mengungkapkan  IC  dalam  laporan  tahunannya  didiskusikan 

dahulu dengan sesama mahasiswa atau dosen sehingga unsur subyektifitas 

bisa diminimalisir.
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4. Menambah  dengan  referensi  yang  lebih  baru  sehingga  diharapkan 

pendefinisian tentang IC akan semakin jelas dan relevan.
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Lampiran: 1
                                                        Ikhtisar Skema Klasifikasi Komponen-komponcn Intcllectual Capital

Studi Komponen IC Deskripsi Komponen yang
Didefinisikan Peneliti

Contoh Komponen

Edvinsson (1997) Kapital SDM Kombinasi pengetahuan, ketrampilan, tingkat 
inovasi, dan
kemampuan pekerja secara individu dari satu 
perusahaan
dalam melaksanakan tugasnya.

• Nilai perusahaan
• Filosofi perusahaan
• Kultur organisasi

Kapital Struktural Intrastruktur perusahaan yang mendukung 
produktivitas
pekerja.

• Perangkat lunak
• Database
• Paten
• Hak dagang

Brinker (1997) Kapital Struktural Infrastruktur yang mendukung komponen 
kapital SDM dari  IC.

• Sistem teknologi informasi
• Image perusahaan
• Konsep dan dokumentasi

     organisasional
Kapital SDM Kapabilitas pekerja untuk memberikan solusi 

kepada
pelanggan, berinovasi dan memperbarui. 
Termasuk
didalamnya adalah dinamika intelegensi 
(pembelajaran)
organisasi dalam perubahan lingkungan 
kompetitif ,
kreativitasnya dan tingkat inovasi.

• Pengetahuan secara abstrak
• Pengetahuan secara eksplisit
• Program pelatihan
• Perekrutan

Kapital Pelanggan Hubungan dengan orang yang membutuhkan 
bisnis
perusahaan.

• Kontrak jangka panjang
• Kepuasan pelanggan
• Prof l  pelanggan
• Kesuksesan pelanggan

Brooking (1996) Market Assets Kemampuan organisasi yang berkaitan dengan 
aktiva tak
berwujud yang terkait dengan pasar.

• Repeat business percentage
• Nilai terkait goodwill
• Dominasi strategi pemasaran

IP Assets Pengetahuan, copyright, paten dan berbagai 
macam
rancangan hak perusahaan.

• Reputasi IP yang dimiliki
• Distr ibusi  IP
• Total investasi lP
• Pembaruan IP



Larnpiran: l (lanjutan)
Studi Komponen IC Deskripsi Komponen yang

Didefinisikan Peneliti
Contoh Komponen

Brooking
(lanjutan)

Human-Centered
Assets

Keahlian secara kolektif, kapabilitas kreatif, 
kepemimpinan,
kewiraswaslaan dan ketrampilan manajerial 
yang diwujudkan
oleh pekE.ja organisasi. Termasuk didalamnya 
adalah data
psycometric dan indikator-indikalor yang 
menunjukkan
bagaimana kinerja seseorang dalam situasi 
siress tinggi.

• Distribusi pekerja bordasar
      gender, umum, dan senioritas

• .Investasi pendidikan pekerja

•  Employee tumover

Infrastrukture Assets Teknologi, meledologi dan proses yang 
memungkinkan fungs
organisasi.

• Metodologi penaksiran risiko
• Database pasar dan pelanggan
• Sistem komunikasi

Draper (1998) Kapital struklural Nilar-nilai yang masih ada walaupun kapital 
SDM
meninggalkan organisasi.

• Sistem informasi
• Daftar pelanggan
• Dokumentasi operasional

Kapital SDM Nilai investasi yang terakumulasi dalam 
pelatihan pekerja,
kompetensi dan masa yang akan datang.

•     Kepuasan pekerja
•     Investasi pendidikan pekerja
•     Employee turnover and seniority

Kapital pelanggan Nilai berbasis pelanggan, hubungan pelanggan, 
dan
pelanggan potenslal.

• Pembaruan kontrak dengan
   pelanggan

• Kepuasan pelanggan
• Figur pelanggan baru

Kapital
organisasional

Paket kompetensi sistematis yang tergabung 
dalam sistem
untuk mendorong kemampuan inovasi 
perusahaan dan nilai
pencipta kapabilitas organisasi.

•  Filosofi organisasi

• .Strategi dan arah perusahaan
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Kapital inovasi Commercial Rights yang terproteksi, Inlellectual 
Property, dan aktiva tak berwujud serta nilai-
nilai lainnya.

• Hak-hak komersial
•  Hak-hak inteleklual

Kapital
pemrosesan

Nilai yang dikombinasikan dan suatu proses 
yang
menciptakan nilai

• Waktu yang dibutuhkan untuk
   pemrosesan pesanan

• Waktu pembuatan produk
• Distribusi SDM berdasarkan

   pemrosesan
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Lampiran: 2
                                                                                         Model-model Pcngukuran lntellectual Capital

Nama Pengukuran Perancang Pendekatan Deskripsi Pengukuran

Skandia Navigator Edvinsson dan Malone
(1997)

Komponen demi IC diukur dengan analisis lebih dari 164 metrik (91
komponen berdasarkan intelektual dan 73 metrik tradisional) mencakup

5 komponen: (1) keuangan, (2) pelanggan, (3) proses, (4) pembaruan, (5) manusia.

IC-Index Roos, Roos, Dragonetli
dan Edvinsson (1997)

Index tunggal    Konsolidasi semua indikator individual yang mempresentasi
oerdasarkan komponen IP dan komponen menjadi satu index tungga! . Perubahan
demi komponen  dalam index terkait dengan perubahan di pasar.

Technology Broker Brooking (1996) Komponen demi Nilai IC perusahaan ditaksir berdasarkan analisis diagnostik
komponen dari respon perusahaan atas 20 pertanyaan yang melingkupi

   4 komponen utama IC.

lntangible Asset Monitor Sveiby (1997) Komponen demi Manajemen memilih satu atau dua alat, berdasarkan tujuan
komponen strategik perusahaan, untuk mengukur 3 komponen ulama

IC: (1) pertumbuhan dan pembaruan; (2) efisiensi; (3)
   stabilitas.

Tobin's q Stewart (1997) Bontis
(1999)

Level organisasi . "q" adalah rasio nilai pasar perusahaan (harga saham x
jumlah saham beredar) terhadap replacement cost atau nilai
buku aktiva yang dimiliki. Aktiva teknologi dan kapitat SDM
diasosiasikan dengan nitai "q" yang tinggi. Perubahan "q"
menyediakan proxy untuk mengukur efeklivitas kinerja IC

                                     perusahaan.

Economic Value Added
(EVA)

Stewart (1997) Level organisasi   Dihitung berdasarkan rumus: Penjualan bersih - Beban
Operasi - Pajak - Perubahan Modal. Jika EVA diasumsikan
terkait dengan perubahan IC, EVA akan mengindikasikan
produktivitas IC perusahaan.
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Lampiran: 2 (lanjutan)
Nama Pengukuran Perancang Pendekatan Deskripsi Pengukuran

Citation-Weinhted
Patents

Bontis (1996)
Dow Chemical Hall, Jaffe
dan Trantzenberg (1999)

Kuasi-Semi-Komponen .

demi Komponen
Faktor teknologi dihitung berdasarkan paten yang 
dibuat
perusahaan. IC dan kinerjanya diukur berdasarkan 
pengaruh
upaya pengembangan riset seperti jumlah paten dan 
biaya
paten terhadap turnover penjualan, yang memaparkan 
paten
perusahaan.

Balanced Scorecard Kaplan dan Norton (1992)
Huseman dan Goodman
(1999)

Komponen demi
komponen

Lingkup IC dan kinerjanya diukur berdasarkan 
hubungan visi
dan strategi perusahaan yang melingkupi 4 fokus 
perspektit:
(1) keuangan; (2) pelanggan; (3) bisnis internal; (4)
pembelajaran dan pertumbuhan.

Human Resource
Accounting

Hermanson Level organisasi IC diukur dengan menghitung kontribusi aktiva SDM 
yang
dimiliki perusahaan dibagi dengan pengeluaran 
gaji/upah
yang telah dikapitalisasi.
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Australian Approach-
Value Added Intellectual
Coeffcient (VAICT)

Pulic (1997)
Schneider (1998)
Bomemann (1998)

Level organisasi Pengukuran seberapa efisien penciplaan nilai oleh IC 
dan
kapital SDM berdasarkan 3 komponen utama: (1) 
capital
employed; (2) kapital SDM; (3) structural capital.

Market to Book Value Stewart (1997)
Luthy (1998) Abdol
mohammadi, Greenlay,
Poole (1999)

Level organisasi IC dipertimbangkan sebagai perbedaan antara market
capitalization value dengan nilai buku perusahaan.

Calculate Intangible
Value

Stewart (1997)
Luthy (1998)
Abdol mohammadi,
Greenlay, Poole (1999)

Level organisasi Perhitungan excess retum pada hard assets yang 
kemudian
digunakan sebagai dasar untuk menentukan proporsi 
return
yang dapat diatribusikan pada aktiva tak berwujud.
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LAMPIRAN 3

DAFTAR SAMPEL

No Kode Nama Perusahaan 2004 2005
1 ADES Ades Waters Indonesia √ √
2 AQUA Aqua Golden Mississippi √ √
3 DAVO Davomas Abadi √ √
4 FAST Fast Food Indonesia. √ √
5 MLBI Multi Bintang Indonesia √ √
6 PSDN Prasidha Aneka Niaga √ √
7 SHDA Sari Husada √ √
8 SKLT Sekar Laut √ √
9 STTP Siantar Top √ √

10 TBLA Tunas Baru Lampung √ √
11 AISA Tiga Pilar Sejahtera √ √
12 CEKA Cahaya Kalbar √ √
13 ULTJ Ultra Jaya √ √
14 INDF Indofood √ √
15 BATI BAT Indonesia √ √
16 GGRM Gudang Garam ndonesia √ √
17 HMSP HM Sampoerna √ √
18 RMBA Bentoel International √ √
19 ARGO Argo Pantes √ √
20 ERTX Eratex Djaja √ √
21 PAFI Panasia Filament √ √
22 SSTM Sunson Textile √ √
23 TFCO Tifico √ √
24 CNTX Century Textile √ √
25 BATA Sepatu Bata √ √
26 DOID Delta Dunia Petroindo √ √
27 FMII Fortune Mate √ √
28 INDR Indorama √ √
29 MYRX Hanson International √ √
30 PBRX Pan Brothers √ √
31 SIMM Surya Intrindo √ √
32 BIMA Primarindo Asia √ √
33 ESTI Ever Shine √ √
34 SRSN Sarasa Nugraha √ √
35 BRPT Barito Pasific √ √
36 SUDI Surya Dumai √ √
37 SULI Sumalindo Lestari √ √
38 FASW Fajar Surya √ √
39 INKP Indah Kiat Pulp √ √
40 SAIP Surabaya Agung Industri √ √
41 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia √ √
42 BUDI Budi Acid Jaya √ √
43 ETWA Eterindo Wahanatama √ √

No Kode Nama Perusahaan 2004 2005



44 POLY Polysindo Eka √ √
45 UNIC Unggul Indah Jaya √ √
46 LTLS Lautan Luas √ √
47 DPNS Duta Pertiwi √ √
48 EKAD Ekadarma International √ √
49 INCI Intanwijaya Internasional √ √
50 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk √ √
51 KKGI Resource Alam Indonesia √ √
52 AKKU Aneka Kemasindo √ √
53 AMFG Asahimas Flat √ √
54 BRNA Berlina √ √
55 FPNI Fatrapolindo √ √
56 LAPD Lapindo International √ √
57 SIMA Siwani Makmur √ √
58 TRST Trias Sentosa √ √
59 SMPL Summiplast √ √
60 LMPI Langgeng Makmur Industri √ √
61 INTP Indocement Tunggal √ √
62 SMCB Holcim Indonesia √ √
63 SMGR Semen Gresik √ √
64 BTON Betonjaya Manunggal √ √
65 INAI Indal Alumunium √ √
66 JPRS Jaya Pari Steel √ √
67 LMSH Lion Mesh √ √
68 TBMS Tembaga Mulia √ √
69 ALMI Alumindo √ √
70 CTBN Citra Turbindo √ √
71 KDSI Kedawung Setia √ √
72 KICI Kedaung Indah √ √
73 ARNA Arwana Citra √ √
74 IKAI Intikeramik √ √
75 MLIA Mulia Industrindo √ √
76 TOTO Surya Toto √ √
77 IKBI Sumi Indo Kabel √ √
78 KBLI GT Kabel Indonesia √ √
79 SCCO Sucaco √ √
80 JECC Jembo Cable √ √
81 ASGR Astra Graphia √ √
82 MTDL Metrodata Electronics √ √
83 MLPL Multipolar Corp √ √
84 AUTO Astra Otoparts √ √
85 ASII Astra international √ √
86 BRAM Branta Mulia √ √
87 GDYR Goodyear √ √
88 HEXA Hexindo Adiperkasa √ √
89 INDS Indospring √ √
90 LPIN Multi Prima √ √

No Kode Nama Perusahaan 2004 2005
91 NIPS Nipress √ √
92 SMSM Selamat Sempurna √ √
93 SUGI Sugi Samapersada √ √
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94 UNTR United Tractors √ √
95 TURI Tunas Radean √ √
96 SQMI Sanex Qianjiang √ √
97 PRAS Prima Alloy √ √
98 INTD Inter Delta √ √
99 KONI Perdana Bangun Pusaka √ √

100 MDRN Modern Photo √ √
101 DVLA Darya Varia √ √
102 KAEF Kimia Farma √ √
103 MERK Merck √ √
104 SCPI Schering Plough √ √
105 TSPC Tempo Scan Pacific √ √
106 KLBF Kalbe Farma √ √
107 MRAT Mustika Ratu √ √
108 TCID Mandom Indonesia √ √
109 UNVR Unilever √ √
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