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ABSTRACT
The research is purposed to examine the influences of intellectual capital toward return on equity and the
impacts on the stock price for Retail Company. The dependent variable for this research is the stock price,
return on equity is the intervening variable, and the intellectual capital as the independent variable. All the
samples for this research are taken from annual report of Retail Company listed on Indonesia Stock
Exchange during 2012-2014 period. Samples were selected by using purposive sampling method and 11
retail companies were obtained which met the samples’ criteria. The data was analysed by applying path
analysis method. The result of this research indicated that partially, the component of intellectual capital
which has a significant influence toward the return on equity was the capital employed efficiency only.
Meanwhile, human capital efficiency and structural capital efficiency had no significant effect to the return
on equity. But simultaneously, the three components of intellectual capital affect the return on equity
substantially. This research also showed that return on equity did not essentially influence the price of
stocks.
Key Words : intellectual capital, return on equity, stock price, path analysis
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1. Pendahuluan
Perkembangan dan inovasi teknologi serta
persaingan bisnis sekarang ini telah memaksa
perusahaan-perusahaan
untuk
meningkatkan
strategi bahkan mungkin mengubah pola dan cara
yang dahulu telah digunakan oleh perusahaan
dalam menjalankan bisnis menjadi pola dan cara
yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman,
seperti mengubah pola manajemen dari pola
manajemen berbasis tenaga kerja (labor based
business)
menjadi
manajemen
berbasis
pengetahuan (knowledge based business). Selain
itu, perusahaan-perusahaan juga dituntut untuk
menyajikan laporan keuangan perusahaannya
sebaik mungkin. Penyusunan laporan keuangan
oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap
stakeholders. Perkembangan knowledge based
business yang secara prinsip dikendalikan oleh

informasi dan pengetahuan, telah memicu tumbuhnya minat dalam intellectual capital (Stewart
1997:25). Area yang menarik perhatian akademisi
dan praktisi adalah manfaat intellectual capital
sebagai salah satu alat untuk menentukan nilai
perusahaan dan kontribusinya dalam peningkatan
kinerja perusahaan.
Di Indonesia fenomena intellectual capital mulai
berkembang setelah munculnya PSAK No.19
tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK No.19
(revisi 2012) aset tidak berwujud adalah aset non
moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan
barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya,
atau untuk tujuan administratif. Beberapa contoh
dari aset tidak berwujud yang disebutkan dalam
PSAK No.19 antara lain ilmu pengetahuan dan
teknologi, desain, serta implementasi sistem atau
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proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual,
pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang.
Selain itu disebutkan juga peranti lunak komputer,
hak cipta, hak paten, film gambar hidup, daftar
pelanggan, waralaba, hubungan dengan pemasok
atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak
pemasaran, dan pangsa pasar.
PSAK No.19 telah menyinggung mengenai
intellectual capital, hal ini menunjukan bahwa
intellectual capital telah mendapat perhatian. Akan
tetapi, dalam praktiknya perusahaan di Indonesia
belum memberikan perhatian yang lebih terhadap
intellectual capital, padahal untuk dapat bersaing
dalam era knowledge based business, intellectual
capital diperlukan untuk menciptakan value added
bagi perusahaan. Sulitnya mengukur intellectual
capital secara langsung tersebut mendorong Pulic
(1998) mengusulkan pengukuran secara tidak
langsung terhadap intellectual capital dengan suatu
ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah
sebagai hasil dari kemampuan intelektual
perusahaan (Value Added Intellectual Coefficient –
VAIC™). Komponen utama dari VAIC™ dapat
dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu physical
capital (CEE – capital employed efficiency), human
capital (HCE – human capital efficiency), dan
structural capital (SCE – structural capital
efficiency).
Penelitian Kristanto (2012) tentang pengaruh
VAIC™ terhadap harga saham melalui ROA pada
perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa
Efek Indonesia tahun 2008-2010. Penelitian yang
dilakukan oleh Kristanto (2012) menghubungkan
antara IC dengan harga saham. Hal ini merupakan
sebuah penelitian baru sebagai pengembangan dari
pengaruh IC terhadap kinerja keuangan yang
kemudian dihubungkan dengan harga saham. Di
dalam penelitian Kristanto (2012), variabel independennya adalah VAIC™ variabel dependennya
adalah harga saham, dan ROA sebagai variabel
intervening. Hasil dari penelitian Kristanto (2012)
adalah SCE mempunyai pengaruh negatif terhadap
harga saham baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui ROA. CEE mempunyai pengaruh
positif secara tidak langsung terhadap harga saham
melalui ROA. Sedangkan HCE tidak mempunyai
pengaruh terhadap harga saham secara langsung
maupun tidak langsung.
Wijayanti (2013) menghubungkan VAIC™ dengan
harga saham melalui kinerja keuangan pada
perusahaan perbankan. Dalam penelitian Wijayanti
(2013) tidak memecah komponen VAIC™ yang
mana setiap komponen VAIC™ memiliki kontribusi tersendiri dalam mempengaruhi harga saham
melalui kinerja keuangan baik secara langsung
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maupun tidak langsung. Penelitian-penelitian
tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam
mengenai hubungan intellectual capital dengan
kinerja perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan
adanya perbedaan di dalam sampel penelitian,
variabel intellectual capital yang digunakan,
maupun alat analisisnya.
2. Landasan Teoritis
Aset
Definisi aset menurut Financial Accounting
Standards Board (FASB) dalam Suwardjono (2010)
adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup
pasti yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu
entitas sebagai akibat transaksi di masa lalu. Dalam
PSAK No.1 paragraf 49 (revisi 2012) aset adalah
sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan
akan diperoleh perusahaan. Menurut Kasmir (2012)
aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki
oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun
periode tertentu. Klasifikasi aset terdiri dari aset
lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Kemudian aset
juga ada yang berwujud dan yang tidak berwujud.
PSAK No.19 menjelaskan lebih dalam mengenai
aset tidak berwujud. Definisi dari aset tidak
berwujud adalah aset non moneter yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik,
serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan
kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Beberapa contoh dari aset tidak berwujud
yang disebutkan dalam PSAK No.19 antara lain
ilmu pengetahuan dan teknologi, desain, serta
implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak
kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar
dan merek dagang. Selain itu disebutkan juga
peranti lunak komputer, hak cipta, hak paten, film
gambar hidup, daftar pelanggan, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan
pelanggan, hak pemasaran, dan pangsa pasar.
Intellectual Capital
Menurut Brooking (1996) dalam Ulum (2008)
menyatakan bahwa intellectual capital adalah
istilah yang diberikan kepada aset tidak berwujud
yang merupakan gabungan dari pasar dan kekayaan
intelektual, yang berpusat pada manusia dan
infrastruktur yang memungkinkan perusahaan
untuk berfungsi. Roos et al. (1997) dalam Ulum,
2008 menyatakan bahwa intellectual capital
termasuk semua proses dan aset yang tidak
biasanya ditampilkan pada neraca dan seluruh aset
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tidak berwujud (merek dagang, paten dan brands)
yang dianggap sebagai metode akuntansi modern.
Sedangkan Bontis (1998) mengakui bahwa
intellectual capital sulit untuk dipahami, namun
setelah ditemukan dan dieksploitasi, maka dapat
memberikan sebuah organisasi basis sumber daya
baru untuk bersaing dan menang.
Pada umumnya peneliti menyatakan komponen
intellectual capital terdiri dari tiga komponen
utama diantaranya:
1.

2.

3.

Human Capital
Human capital merupakan kemampuan yang
dimiliki karyawan suatu perusahaan dalam
menciptakan maupun menghasilkan suatu
produk serta kemampuan karyawan untuk
berinteraksi dengan pelanggan. Human capital
merupakan sumber inovasi dan perbaikan,
tetapi merupakan komponen yang sulit untuk
diukur. Human capital adalah kombinasi dari
pengetahuan, skill, kemampuan melakukan
inovasi dan kemampuan menyelesaikan tugas.
Jika perusahaan berhasil dalam mengelola
pengetahuan karyawannya, maka hal itu dapat
meningkatkan human capital.
Structural Capital
Structural capital merupakan kemampuan
organisasi atau perusahaan dalam memenuhi
proses rutinitas perusahaan dan strukturnya
yang mendukung usaha karyawan untuk
menghasilkan kinerja intelektual yang optimal
serta kinerja bisnis secara keseluruhan,
misalnya: sistem operasional perusahaan,
proses manufakturing, budaya organisasi,
filosofi manajemen dan semua bentuk
intellectual property yang dimiliki perusahaan.
Customer Capital atau Relation Capital
Elemen ini merupakan komponen modal
intelektual yang memberikan nilai secara
nyata. Relational capital merupakan hubungan
yang harmonis/association network yang
dimiliki oleh perusahaan dengan para
mitranya, baik yang berasal dari para pemasok
yang andal dan berkualitas, berasal dari
pelanggan yang loyal dan merasa puas akan
pelayanan perusahaan yang bersangkutan,
berasal dari hubungan perusahaan dengan
pemerintah maupun dengan masyarakat
sekitar. Relational capital dapat muncul dari
berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan
yang dapat menambah nilai bagi perusahaan
tersebut (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).

Value Added Intellectual Coefficient
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)
merupakan salah satu pengukuran dengan metode
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tidak langsung untuk mengukur seberapa dan
bagaimana efisiensi modal intelektual dan modal
karyawan menciptakan nilai yang berdasar pada
hubungan tiga komponen utama, yaitu capital
employed, human capital, dan structural capital.
VAIC™ ini merupakan salah satu metode yang
seluruh informasi telah pada laporan tahunan dan
dapat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan
sejenis.
Metode VAIC™ dikembangkan oleh Pulic (1998)
dan didesain untuk menyajikan informasi tentang
value creation efficiency dari aset berwujud
(tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible
assets) yang dimiliki perusahaan. Model ini
dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk
menciptakan value added (VA). Value added
adalah indikator paling objektif untuk menilai
keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation)
(Pulic, 1998). VAberasal dari OUT – IN, dimana
OUT adalah total penjualan ditambah dengan
pendapatan lain, sedangkan IN adalah total beban
operasional diluar beban karyawan.
Secara ringkas, VA dipengaruhi oleh efisiensi dari
tiga jenis input yang dimiliki oleh perusahaan,
antara lain : Human Capital (HC), Capital
Employed (CE), dan Structural Capital (SC).
a.

Human Capital Efficiency (HCE)
HCE adalah indikator efisiensi nilai tambah
human capital. Pengukuran ini untuk
membandingkan antara value added yang
diterima dari dana yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap tenaga kerja (Ulum,
2008). Hubungan antara value added dan
human capital mengindikasikan kemampuan
HC dalam menciptakan nilai bagi perusahaan,
namun perusahaan juga harus dapat
memaksimalkan sumber daya yang dimiliki
untuk menciptakan keunggulan kompetitif.
Rumus dari HCE adalah :

b.

Structural Capital Efficiency (SCE)
SCE adalah indikator efisiensi nilai tambah
structural capital. SCE ini mengukur jumlah
SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu
rupiah dari value added dan merupakan
indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam
penciptaan nilai (Ulum, 2008). Hubungan
antara VA dan SC yang digunakan dihitung
dengan cara yang berbeda karena HC dan SC
berada dalam proporsi terbalik dalam
penciptaan nilai. Rumus dari SCE adalah :
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c.

Capital Employed Efficiency (CEE)
CEE adalah indikator untuk mengukur value
added yang diterima dari pemanfaatkan satu
unit modal fisik. Perusahaan berhasil
memanfaatkan CA dengan baik apabila CA
menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Pulic (1998) mengasumsikan bahwa jika satu
unit dari capital employed (CE) menghasilkan
return yang lebih besar dari pada perusahaan
yang lain, maka berarti perusahaan tersebut
lebih baik dalam memanfaatkan CE nya. CEE
merupakan kemampuan perusahaan untuk
mengelola sumber daya berupa capital asset
yang apabila dikelola dengan baik maka akan
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan
(Ulum, 2008). Rumus dari CEE adalah :

Return on Equity
Jumlah laba bersih kerap dibandingkan dengan
ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnya
seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham
untuk menilai kinerja sebagai suatu persentase dari
beberapa tingkat aktivitas atau investasi,
perbandingan ini disebut rasio profitabilitas. Rasio
profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Return On Equity (ROE). ROE merupakan
alat yang lazim oleh investor dan pemimpin perusahaan untukmengukur seberapa besar keuntungan bersih yang tersedia bagi pemegang saham,
dengan kata lain rasio ini mengukur berapa rupiah
keuntungan yang dihasilkan oleh modal sendiri.
Pengertian ROE menurut Kasmir (2012) adalah
rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak
dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini
semakin baik artinya posisi pemilik perusahaan
semakin kuat, demikian juga sebaliknya.
Sedangkan menurut Irham (2012) ROE adalah
rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana
suatu perusahaan menggunakan sumber daya yang
dimiliki untuk mampu memberikan laba atas
ekuitas. Rumus untuk mencari ROE adalah sebagai
berikut :
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yang terjadi di bursa efek pada waktu tertentu.
Harga saham bisa berubah naik ataupun turun
dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat
berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan tergantung dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual
saham.”
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal, hal
in terjadi karena harga saham dapat dipengaruhi
oleh faktor eksternal maupun internal perusahaan.
Menurut Brigham dan Houston (2006) harga saham
dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu faktor
internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor
internal perusahaan yang mempengaruhi harga
saham yaitu:
a. Seluruh aset keuangan perusahaan, termasuk
saham dalam menghasilkan arus kas,
b. Kapan arus kas terjadi, yang berarti
penerimaan
uang
atau
laba
untuk
diinvestasikan kembali untuk meningkatkan
tambahan laba,
c. Tingkat risiko arus kas diterima
Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham adalah landasan hukum,
tingkat umum aktivitas ekonomi, undang-undang
pajak, tingkat suku bunga, dan kondisi bursa
saham.

3. Metodologi Penelitian
Populasi dan Sampel

Apabila ROE semakin tinggi maka suatu
perusahaan memiliki peluang untuk memberikan
pendapatan yang besar bagi para pemegang saham.
Dalam hal ini akan berdampak pada peningkatan
harga saham.

Populasi dari penelitin ini adalah perusahaanperusahaan Ritel yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014 sebanyak
22 (dua puluh dua) perusahaan. Pengambilan
sample menggunakan teknik purposive sample,
yaitu memilih sampel yang memenuhi kriteria
tertentu. Adapun kreteria untuk penentuan sampel
adalah sebagai berikut: Perusahaan terdaftar di BEI
selama periode 2012-2014
1. Perusahaan tidak mengalami rugi selama
periode 2012-2014
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan
keuangan yang telah diaudit selama periode
2012-2014.
Berdasarkan kriteria penarikan sampel
tersebut, perusahaan yang memenuhi kriteria untuk
dijadikan sampel penelian sebayak 11 (sebelas)
perusahaan.

Harga Saham

Metode Penelitian dan Teknik Analisa

Definisi harga saham menurut Darmadji dan
Fakhrudin (2012): “Harga saham merupakan harga

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif verifikatif. Metode ini digunakan
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untuk memaparkan dan menggambarkan keterkaitan hubungan antara variabel intellectual capital
terhadap return on equity dan harga saham. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan
company profile perusahaan selama tiga tahun
yang diperoleh dari web BEI. Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui apakah sampel yang ditetapkan
dapat dilakukan analisis dan melihat apakah model
prediksi yang dirancang telah dapat dimasukkan ke
dalam serangkaian data, maka perlu dilakukan
pengujian data.
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Sebelum mengambil kesimpulan mengenai
hubungan kausal yang telah digambarkan dalam
diagram jalur, terlebih dahulu data harus diolah
dengan diuji keberartian untuk semua koefisien
jalur yang telah dihitung. Pengolahan data
dilakukan dengan bantuan software SPSS.

4. Hasil dan Pembahasan
1.

Pengaruh antar Komponen Intellectual
Capital

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)
dengan bantuan program komputer SPSS
(statistical product and service solution) versi 19
untuk Windows.
Operasional Variabel
Sehubungan dengan judul penelitian yang diambil
adalah pengaruh intellectual capital terhadap
return on equity dan implikasinya terhadap harga
saham pada perusahaan ritel yang terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 maka
variabel dalam penelitian ini terbagi atas:
1.

2.
3.

Variabel Bebas (independent variable) adalah
intellectual capital, yang terdiri dari human
capital efficiency (X1), capital employed
efficiency (X2), dan structural capital
efficiency (X3).
Variabel Moderator (moderating variable)
adalah Return On Equity (Y)
Variabel Terikat (dependen variable) adalah
harga saham (Z)

Human capital efficiency memiliki pengaruh
signifikan sebesar 0,160 atau 16,00% terhadap
capital employed efficiency dengan hubungan
sebesar 0,399 yang digolongkan pada tingkat
rendah. Human capital efficiency juga memiliki
pengaruh signifikan sebesar 0,367 atau 36,7%
terhadap structural capital efficiency dengan
hubungan sebesar 0,606 yang digolongkan pada
tingkat kuat. Serta capital employed efficiency
memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,255 atau
25,50% terhadap structural capital efficiency
dengan hubungan sebesar 0,505 yang digolongkan
pada tingkat sedang.

2.

Pengaruh komponen Intellectual Capital
terhadap Return on Equity

Tabel operasional variabel dapat dilihat pada
lampiaran tabel 1.
Rancangan Pengujian Hipotesis
Untuk meneliti hubungan di antara variabel
penelitian yaitu pengaruh intellectual capital
terhadap return on equity serta imlikasinya
terhadap harga saham, data diterapkan pada
pendekatan penelitian yaitu dengan Analisis Jalur
(Path Analysis). Adapun bagan kerangka alur
hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:

.

Secara parsial komponen intellectual capital
memiliki hasil pengaruh yang berbeda. Human
capital efficiency dan structural capital efficiency
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return
on equity dengan tingkat hubungan yang sama
sama rendah, sedangkan capital employed
efficiency memiliki pengaruh signifikan sebesar
0,501 atau 50,10% terhadap return on equity
dengan memiliki hubungan sebesar 0,708 yang
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digolongkan pada tingkat kuat. Secara simultan
komponen intellectual capital yaitu human capital
efficiency, capital employed efficiency dan
structural capital efficiency memiliki pengaruh
yang signifikan sebesar 0,510 atau 51,00%
terhadap return on equity.

modal dan meningkatkan penggunaan modal untuk
meningkatkan laba sehingga return on equity
menjadi lebih tinggi dan akan meningkatkan harga
saham perusahaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa intellectual
capital perusahaan ritel dapat diolah dan
dimanfaatkan dengan baik dan efisien oleh
perusahaan menjadi sumber daya utama perusahaan
yang akan meningkatkan keunggulan kompetitif
perusahaan dan nantinya dapat membawa pengaruh
positif pada keuntungan perusahaan. Dengan kata
lain bahwakomponen intellectual capital secara
simultan mampu meningkatkan kinerja keuangan.

Human capital efficiency memiliki pengaruh
signifikan sebesar 0,160 atau 16,00% terhadap
capital employed efficiency dengan hubungan
sebesar 0,399 yang digolongkan pada tingkat
rendah. Human capital efficiency juga memiliki
pengaruh signifikan sebesar 0,367 atau 36,7%
terhadap structural capital efficiency dengan
hubungan sebesar 0,606 yang digolongkan pada
tingkat kuat. Serta capital employed efficiency
memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,255 atau
25,50% terhadap structural capital efficiency
dengan hubungan sebesar 0,505 yang digolongkan
pada tingkat sedang.

3.

Pengaruh Return on Equity terhadap Harga
Saham

Hasil ini menunjukan bahwa return on equity tidak
memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap
harga saham. Dapat dilihat dari data rata-rata
return on equity tiap tahunnya berfluktuatif naik
turun tetapi harga saham terus mengalami
peningkatan, yang artinya penurunan return on
equity belum tentu akan menurunkan harga saham
dan sebaliknya.
Hal ini memberikan indikasibahwa tingkat
pengembalian investasi yang akan diterima investor
rendah, sehingga investor tidak tertarik untuk
membeli saham tersebut, dan hal ini cenderung
menyebabkan harga pasar saham cenderung turun.
Karena jika tingkat keuntungan modal sendiri yang
digunakan dalam operasi perusahaan semakin
rendah sehingga kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih juga semakin kecil yang
berarti dari total modal yang ada pada manajemen
tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan
kemampuan modal sendiri.
Jadi semakin menurun tingkat efektif dan efisien
manajemen perusahaan, atau dengan kata lain
kinerja manajeman perusahaan dalam mengelola
sumber dana pembiayaan operasional tidak
maksimal dalam menghasilkan laba bersih. Dalam
hal ini disarankan agar perusahaan dapat
meningkatkan return on equity. Yang harus
dilakukan perusahaan dalam meningkatkan return
on equity adalah perusahaan harus menambah

5. Simpulan

Secara parsial komponen intellectual capital
memiliki hasil pengaruh yang berbeda. Human
capital efficiency dan structural capital efficiency
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return
on equity dengan tingkat hubungan yang sama
sama rendah, sedangkan capital employed
efficiency memiliki pengaruh signifikan sebesar
0,501 atau 50,10% terhadap return on equity
dengan memiliki hubungan sebesar 0,708 yang
digolongkan pada tingkat kuat. Secara simultan
komponen intellectual capital yaitu human capital
efficiency, capital employed efficiency dan
structural capital efficiency memiliki pengaruh
yang signifikan sebesar 0,510 atau 51,00%
terhadap return on equity.
Return on equity tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap harga saham pada perusahaan
ritel dan memiliki hubungan sebesar 0,093 yang
digolongkan pada tingkat sangat rendah. Yang
berarti dari total modal yang ada pada manajemen
tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan
kemampuan modal sendiri. Jadi semakin menurun
tingkat efektif dan efisien manajemen perusahaan,
atau dengan kata lain kinerja manajeman
perusahaan dalam mengelola sumber dana
pembiayaan operasional tidak maksimal dalam
menghasilkan laba bersih
.
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