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ABSTRAK 
 
 

Steffi Michelle, 2013; Pengaruh Modal Intelektual dan Investment Opportunity 
Set Terhadap Kinerja Perusahaan. 
Pembimbing: (I) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM; (II) Ratna Anggraini, ZR, SE, 
Akt, M.Si. 
 

Tujuan utama didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan analisis laporan keuangan sebagai 
alat memprediksi posisi keuangan serta melihat prospek kinerja perusahaan. 
Pengelolaan modal intelektual perusahaan yang baik diharapkan mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan. Analisis investment opportunity set (IOS) juga 
diharapkan mampu menjadi gambaran atas kinerja perusahaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1) menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap 
kinerja perusahaan; 2) menganalisis pengaruh IOS terhadap kinerja perusahaan; 
3) menganalisis pengaruh modal intelektual dan IOS terhadap kinerja 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan 
tahunan perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 62 laporan keuangan 
perusahaan manufaktur dan terdaftar di BEI selama periode 2009 – 2010. 
Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji hipotesis 
pada tingkat signifikansi 5%.  

Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan: 1) modal intelektual 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000; 2) IOS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,990; 3) modal intelektual dan IOS secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Variabel independen yg diajukan pada penelitian ini 
(modal intelektual dan IOS) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja 
perusahaan sebesar 20,6%. Keterbatasan penelitian ini adalah: 1) Proksi IOS 
yang digunakan hanya satu sehingga tidak dapat mewakili IOS secara 
keseluruhan; 2) Sampel penelitian sebatas pada perusahaan manufaktur saja; 3) 
Periode tahun pengamatan dalam penelitian ini relatif pendek yaitu dua tahun. 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 1) menggunakan proksi IOS lebih dari 
satu agar dapat menggambarkan IOS secara keseluruhan; 2) Menggunakan 
sampel perusahaan dari kelompok perusahaan lain seperti pada sektor keuangan 
maupun non keuangan lainnya; 3) Memperpanjang periode tahun pengamatan; 4) 
Faktor lain yang bisa dimasukan dalam penelitian selanjutnya diantaranya 
seperti corporate governance, struktur modal, dan ukuran perusahaan. 

 
 

Kata kunci : kinerja perusahaan, modal intelektual, investment opportunity set.  
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ABSTRACT 
 
 
Steffi Michelle. 2013; The Influence of Intellectual Capital and Investment 
Opportunity Set on Company’s Performance. 
Advisors: (I) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM; (II) Ratna Anggraini, ZR, SE, Akt, 
M.Si. 

 
The main purpose when a company estabilished is to increase the 

company’s performance.  The company could uses financial statement analysis as 
a tool to predict financial position and to see the prospect of company’s 
performance. With the existence of good intellectual capital is expected to 
increase the company’s performance. Analyzing of investment opportunity set 
(IOS) is expected to be a view of company’s performance too. The purpose of this 
research are: 1) analyzing the influence of intellectual capital on company’s 
performance; 2) analyzing the influence of IOS on company’s performance; 3) 
analyzing the influence of intellectual capital and IOS on company’s performance. 
This research used secondary data, by using the annual financial report. Samples 
of this research consist of 62 financial reports of manufacturing company listed in 
Bursa Efek Indonesia during the period of 2009-2010. This research uses multiple 
regression method to test the hypothesis at 5% significance.  

Result from the regression model shows that in 5% significance: 1) 
intellectual capital have significant influence to company’s performance with 
value of significance 0,000; 2) IOS have no significant influence to company’s 
performance with value of significance 0,990; 3) intellectual capital and 
investment opportunity set simultaneously have significant influence to company’s 
performance with value of significance 0,000. Independent variable proposed in 
this research (intellectual capital and IOS) can be explained by dependent 
variable that company’s performance by 20,6%. The limitation of this research 
are: 1)Just used one proxy IOS so it couldn’t represent IOS overall; 2)The sample 
of research were only manufacturing company; 3) The period of thus research 
was quite short only 2 years. The suggestion for the next research are: 1)Using 
more than one of proxy IOS to describe IOS overall; 2)Using another sample of 
company in financial or non-financial factors; 3)Extending the period of 
research; 4)Adding another factors in the next research such as: corporate 
governance, capital structure, and size of company. 
 
 
Keywords : company’s performance, intellectual capital, investment opportunity  
set. 
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