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ABSTRAK 

 

       Rio Firnanda, 2013; Pengaruh Intellectual Capital dan Market Performance 

terhadap Return Saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital dan 

market performance terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 16 sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan 

menggunakan data time series dari tahun 2009 sampai dengan tahun 20011. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital dan market performance 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Hasil pengujian ini juga 

menunjukkan bahwa market performance berpengaruh signifikan terhadap return 

saham, sedangkan intellectual capital tidak berpengaruh signifikan. 

 

Kata kunci : intellectual capital, market performance, dan return saham. 
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ABSTRACT 

 

        Rio Firnanda, 2013; Effect of Intellectual Capital and Return on Equity 

Market Performance in Manufacturing companies listed in Indonesia Stock 

Exchange. 

 

This study has the objective to find out the influence of intellectual capital and 

market performance on stock returns in companies listed on stock exchanges in 

Indonesia. The study was conducted on 16 samples of companies listed on the 

Indonesian stock exchange by using time series data from the year 2009 until the 

year 20011. Results of this study indicate that intellectual capital and market 

performance jointly influence on stock returns. The test results also show that the 

market performance have a significant effect on stock returns, whereas no 

significant effect of intellectual capital. 

 

Keywords: intellectual capital, market performance, and stock returns. 
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