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ABSTRAK

Diah Putrianti, 2013; Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap
Kinerja Intellectual Capital pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI
tahun 2009-2011. Dosen Pembimbing I dan II; Yunika Murdayanti SE,M.si dan M.
Yasser Arafat, SE,Akt,MM.

Kinerja intellectual capital merupakan kemampuan intelektual suatu perusahaan
yang menunjukan gambaran padu mengenai modal fisik yang digunakan dan modal
manusia (Pulic,1998). Modal fisik dan modal manusia sangat dibutuhkan perusahaan
dalam produksi, karena kedua modal tersebut mampu menciptakan nilai perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas dan ukuran
perusahaan dalam mempengaruhi kinerja intellectual capital. Objek penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menghasilkan laba selama
kurun waktu 2009-2011. Variabel Dependen yang digunakan adalah kinerja
intellectual capital dan variabel independennya adalah profitabilitas dan ukuran
perusahaan. Pengujian statistik pada penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda dengan tingkat signifikan yaitu 5%. Kesimpulan pengujian diambil dari
hasil tes uji F dan uji t.

Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa profitabilitas mempengaruhi secara
signifikan terhadap kinerja intellectual capital, yang berarti apabila profitabilitas
meningkat maka kinerja intellectual capital perusahaan akan meningkat pula. Dan
ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap intellectual capital, yang
berarti semakin besar perusahaan semakin tinggi pula tingkat kinerja intellectual
capital.

Kata kunci : Kinerja intellectual capital, intellectual capital, profitabilitas dan ukuran
perusahaan
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ABSTRACT

Diah Putrianti, 2013; Influence Profitability and Size of Firm's Intellectual
Capital Performance in Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange in
2009-2011. Lecturer I and II; Yunika Murdayanti SE, M.si and M. Yasser Arafat,
SE, Akt, MM.

Intellectual capital performance is the intellectual ability of a company that
describe regarding the use of physical capital and human capital (pulic, 1998).
Physical capital and human capital are needed in the production company, since
both capital value-creating company.

This study aimed to determine whether the company's profitability and size affect
the performance of intellectual capital. Object of this study is manufacturing
companies listed on the Stock Exchange and make a profit during the period 2009-
2011. Dependent variable used is the performance of intellectual capital and the
independent variable is profitability and firm size. The test statistic in this study using
multiple regression analysis with significant level of 5%. Conclusions drawn from the
results of a test test test F and test t.

Based on the test results obtained that the profitability significantly affect
intellectual capital performance, which means that if profitability increases, the
performance of the company's intellectual capital will increase as well. And firm size
significantly affect intellectual capital performance, which means that the larger the
company, the higher the performance level of intellectual capital performance.

Keywords: Performance of intellectual capital, intellectual capital, profitability and
company size
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