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ABSTRAK 

 

Nama     :  Syuaif Prizal 
Program Studi    :  S1 Akuntansi Reguler 
Judul     :  Analisis Pengaruh Modal Intelektual dan Program Opsi Saham 

Karyawan terhadap Kinerja Perusahaan 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai 
pengaruh modal intelektual dan program opsi saham karyawan terhadap kinerja 
perusahaan. Kinerja perusahaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 
ukuran rasio profitabilitas yaitu ROE. Sedangkan modal intelektual diukur 
menggunakan VAICTM dan program opsi saham karyawan (ESOP) menggunakan 
proporsi opsi saham (POS) sebagai alat ukurnya. 
Penelitian ini menggunakan perusahaan non keuanganyang terdaftar di BEI, 
dengan metode purposive sampling, sampel perusahaan berjumlah 8 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2010-2013 dan 
setelah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diteliti selama 4 tahun menjadi 32 
data pengamatan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari modal intelektual 
terhadap kinerja perusahaan dan sebaliknya tidak ada pengaruh signifikan dari 
ESOP terhadap kinerja perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya 
modal intelektual yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, 
sedangkan program opsi saham karyawan (ESOP) tidak memiliki pengaruh 
terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Modal intelektual, Program Opsi Saham Karyawan, Kinerja 
Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

Name     :  Syuaif Prizal 
Courses    :  S1 Akuntansi Reguler 
Title     :  Analysis of Influence Intellectual Capital and Employee Stock 

      Option Plan of the Company's Performance 
 
 
This study aims to provide empirical evidence about the influence of intellectual 
capital and employee stock option program on company performance. Company's 
performance in this study measured using profitability ratio of ROE. Meanwhile, 
intellectual capital is measured by using VAICTM, and employee stock option 
program (ESOP) by using the proportion of stock options (POS).  
This study used a non-financial companies listed on the Stock Exchange, with 
purposive sampling method, sample of companies are 8 companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period from 2010 to 2013 and after 
fulfilling certain criteria studied for 4 years to be 32 observational data.  
The results showed a significant influence of intellectual capital on company 
performance and otherwise there is no significant influence of employee stock 
option program on company performance. Therefore we can conclude that only 
variable is intellectual capital that affect the company's performance in Indonesia, 
while the employee stock option program (ESOP) has no effect on company 
performance in Indonesia. 
 
 
Keywords: Intellectual capital, Employee Stock Option Plan, the Company's 
Performance 
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       Selesainya skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan, kerjasama 

dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang 

dihadapi tersebut dapat diatasi.  Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima 

kasih yang paling pertama kepada Kekasih, sahabat, rekan, sekaligus pendamping 

hidup peneliti, Siti Fatimatuz Zahra S.Hum yang selalu setia membantu dan 

menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi di setiap keadaan dan atas doa 
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pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat 

berharga kepada peneliti selama menyusun skripsi. 
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yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun 

tidak langsung kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, 
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