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BAB II 
 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1   Signalling Theory (Teori Sinyal)  

Signalling theory menfokuskan pada kualitas informasi yang akan 

dikeluarkan dari suatu instansi terhadap keputusan pihak di luar instansi. Elemen 

berguna terhadap para investor maupun pihak keuangan dalam membuat 

keputusan terhadap suatu perusahaan adalah informasi yang memiliki nilai yang 

bermutu. Informasi yang memiliki kualitas yang baik berupa akurat, relevan, 

lengkap, serta tepat waktu sangat membantu kepada investor dalam menaksir nilai 

perusahaan sebagai acuan analisis dalam penyertaan kepemilikan. Berdasarkan 

Jogiyanto (2000), signal yang diterima oleh investor bisa berupa signal yang 

positif dan negatif berdasarkan informasi atau pengungkapan yang diumumkan 

oleh suatu perusahaan. Signal yang bagus akan menerima respon positif dari 

investor berupa kenaikan taraf nilai perusahaan. Hal ini mendorong manajement 

untuk terus melakukan pengungkapan positif kepada masyarakat agar mampu 

memancing minta para investor terus memberikan penilaian positif pada nilai 

perusahaan. Penilaian positif dari pihak investor akan mengakibatkan kenaikan 

nilai saham perusahaan serta mendongkrak volume penjualan saham penjualan 

menjadi lebih lancar. Informasi umumkan oleh perusahaan menjadi sebuah signal 

bagi pihak pengguna informasi perusahaan. Pengungkapan yang memuat berita 

positif terhadap publik akan mendapatkan respon dan dukungan dari masyarakat 

luat sehingga memberikan nilai tambahan bagi perusahaan pada persaingan  
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Penyajian pengungkapan sukarela akan menjadikan sebuah signal yang 

baik bagi sebuah perusahaan serta penyajian modal intelektual adalah 

pengungkapan sukarela mampu memberikan nilai positif bagi perusahaan pada 

semua pengguna laporan perusahaan (Devi, et al, 2016) 

 

2.1.2   Teori Legitimacy 

Menurut Deegan (2004), sudut pandangan teori legistimasi mangatakan 

sebuah instansi yang terus menerus mencari cara mempertahankan kelanjutan 

usaha intansi tersebut masih didalam batas toleransi serta sesuai adat masyarakat 

setempat, dimana mereka selalu berusaha memastikan bahwa kegiatan usaha 

perusahaan bisa diterima pihak kedua sebagai “sah“. Perusahaan dengan kerangka 

dan budaya norma yang dimilikinya bukan merupakan suatu hal yang tetap tidak 

berubah tetapi selalu mengalami perubahan selama kegiatan usaha dalam jangka 

waktu panjang, maka perusahaan diharapkan mampu bertindak setiap ada 

perubahan terjadi. Teori legistimasi memiliki sebuah pernyataan yang 

mengandung sebuah “kontrak sosial” antara sebuah perusahaan dengan 

lingkungan sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial merupakan 

suatu cara yang menjelaskan besarnya keinginan masyarakat terhadap cara 

perusahaan mengoperasikan usahanya. Keinginan sosial masyarakat tidak selalu 

tetap tetapi mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, Hal ini membuat 

harus tangguh dalam menghadapi keinginan sosial dan lingkungan dimana 

perusahaan dioperasikan  

Perusahaan bisa menerapkan beberapa kebijakan yang lebih agresif 

seperti  langkah pertama yaitu menjalinkan komunikasi terhadap para investor 
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maupan pemegang saham, mengajari dan mendidik investor, langkah kedua yaitu 

manajemen perusahaan berusaha mencari cara menyatukan sudut padang para 

investor agar tiada perubahan pada pndasi perusahaan. Langkah ketiga yaitu 

manajemen perusahaan memodifikas sudut pandang para investor yaitu 

mengarahkan terhadap isu berita yang berhubungan dan bisa menimbulkan kode-

kode emosional, Lindblom (1994). Guthrie et al (2006) perusahaan dapat 

memanfaatkan pengungkapan terhadap publik untuk menerapkan kebijakan 

tersebut. 

 

2.1.2    ERM Disclosure  

Pengungkapan resiko perusahaan adalah suatu jenis pengungkapan 

sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyajikan informasi perusahaan 

dan bertujuan untuk memberikan informasi tersebut ke masyarakat umum. 

Manajemen resiko terdiri atas 5 jenis resiko yaitu resiko perencanaan, resiko 

usaha, resiko keuangan, resiko politik,dan resiko bahan baku Entitas bisa 

dirugikan atas timbulnya uncertainty atas prospek keadaan entitas ke depannya 

tetapi informasinya tidak dituangkan secara jelas ke dalam financial report. Demi 

mengatasi hal ini maka dibuatlah kebijakan yang mengatur agar setiap financial 

report yang dipublikasi diwajibkan untuk mematuhi kebijakan yang ada pada 

ICAEW (2011). Klasifikasi macam resiko yang umumnya menjadi rintangan 

entitas ialah operational risk, strategy risk, financial risk, dan technology risk. 

Sejatinya financial report tidak boleh hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, 

seperti yang tertera pada kerangka konseptual yang memiliki sifat neutrality. 

Informasi yang dilakukan disclosure tidak boleh melebihkan informasi yang 
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positif dan juga tidak boleh mengurangi informasi yang negatif, sehingga unsur-

unsur resiko yang berpotensi merugikan perusahaan tetap harus diungkapkan. 

 

2.1.3   Intellectual Capital  

Aset tak berwujud jika diefisiensikan dengan baik oleh entitas maka bisa 

menyumbangkan nilai tambah yang bisa menjadi salah satu pondasi kekayaan 

untuk entitas, seperti modal intelektual. Goodwill salah satu modal asset tak 

berbentuk yang tak bisa berpindah kepemilikannya, sama halnya dengan modal 

intelektual dikemukakan oleh Bontis (2001). Menurut Neely dan Schiuma (2004) 

Hal ini menjadi kelebihan dan penambahan nilai teruntuk harta entitas. VAIC 

menjadi proksi untuk melihat tingkat seberapa berhasil kemampuan intellectual 

capital yang diimplementasikan kepada entitas. Nilai tambah koeifisien 

intelektual (VAIC) tersusun dari 3 pondasi utama yang berupa modal efisiensi 

manusia (HCE), struktur efisiensi modal (SCE), dan modal efisiensi pekerja 

(CEE). Intellectual capital tak terbatas hanya bidang ilmu saja tetapi bisa menjadi 

infomasi yang dapat diaplikasikan ke dalam pekerjaan dan menyumbangkan efek 

positif menurut Williams (2001). Pulic mengembangkan sebuah model VAIC 

untuk mengukur modal intelektual perusahaan yang mempertimbangkan dua 

aspek utama evaluasi dan nilai tambah yang tidak diselesaikan menggunakan 

metode lainnya. Nilai modal intelektual didasarkan nilai pasar. Hal ini tidak bisa 

diperhitungkan pada perusahaan yang tidak memperdagangkan pada bursa efek 

sehingga memerluhkan alternatif lain untuk mengukurnya. Tiada sistem yang 

memadai untuk mengevaluasi efisiensi kinerja pada aktivitas karyawan atau 
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potensial karyawan mengarah pada peningkatan keinerja kerja atau penurunan 

kinerja kerja. 

  

2.2   Metode Peneliti Terdahulu 

Penelitian mengenai nilai perusahaan pernah diteliti oleh Vazifehdoust et 

al (2014) di Iran dengan variable independen yaitu Intellectual capital dan hasil 

penelitian menampilkan tidak signifikan positif pengaruh dari modal intelektual 

(IC) pada nilai perusahaan di Pasar Modal. Sample kecil yang terdiri atas 19 

perusahaan yang terdaftar di Tehran Market Exchange periode 2010-2012 dengan 

variabel dependen Tobin’s Q dan EPS. dan setelah dianalisis memberikan hasil 

bahwa modal intelektual tidak memiliki efek terhadap kinerja perusahaan di kedua 

hipotesisnya. Penelitian ini memiliki sisi keterbatasan karena sampel yang diuji 

tersebut diambil dari Teheran Stock Exchange. Perbedaan negara akan 

menimbulkan ragam praktek kebijakan akuntansi serta bursa efek setiap negara 

memiliki perbedaan pengungkapan dan persyaratan pendaftarannya. Sebagai 

model publik, data yang digunakan dari laporan keuangan yang dipublikasikan, 

didalamnya setiap perbedaan peraturan akuntansi secara nasional juga akan 

mempengaruhi hasil laporan disetiap negara. Disana juga memiliki perusahaan 

yang terdaftar yang laporan keuangannya memiliki privasi perusahaan yang tidak 

siap diakses oleh publik, dan saham perusahaan tersebut juga tidak 

diperdagangkan secara bebas serta tidak tunduk pada pasar di bursa efek. Nilai 

pasar untuk perusahaan tersebut sangat sukar diperhitungkan atau hasilnya juga 

tidak bisa dipercaya. Perusahaan yang dipilih dalam sampling dianalisi selama 

periode 3 tahun berturut-turut antara tahun 2010-2012. Data tahun terdahulu k 
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tidak bisa digunakan karena tidak memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengungkapan atas biaya gaji karyawan sebelum tahun 2010. 

Berzkalne & Zelgalve, (2014) meneliti di Latvia dengan variable 

dependen yaitu Tobins Q, Intellectual Capital dan hasil penelitian menampilkan 

signifikan positif pengaruh modal intellektual pada nilai perusahaan. Penelitian ini 

melibatkan 65 perusahaan yang terdaftar mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 

2011. Peneliti menggunakan analisis korelasi empirical investigasi dampak dari 

modal intelektual pada nilai perusahaan sebagai proksi nilai perusahaan. Metode 

Tobin Q digunakan sebagai proksi dari modal intelektual. Penelitian menemukan 

kenaikan modal intelektual mengakibatkan naiknya nilai suatu perusahaan juga. 

Hasil dari statistik penelitian menampilkan memiliki pengaruh signifikan positif 

hubungan antara modal intelektual dan nilai perusahaan di Latvia. 

Tahir & Razali, (2011) melakukan penelitian di Malaysia dengan 

variable independen yaitu Enterprise Risk Management (ERM) dan mendapatkan 

hasil berupa regresi nilai perusahaan memiliki dampak positif tetapi tidak 

signifikan hubungan antara ERM dan nilai perusahaan. 

Hoyt & Liebenberg, (2011) melakukan penelitian di amerika serikat 

dengan variable independen ERM.hasil telah menampilkan hubungan signifikan 

dan positif. Hasil itu juga bisa terjadi hubungan signifikan dan negative terhadap 

nilai perusahaan, ukurtan perusahaan, dan Profitability found a positive and 

significant relationship. Leverage dan perusahan tersebut tidak divesifikasi 

internasional (INTDIV = 0) dan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan 

nilai perusahaan dan terakhir mayoritas kepemilikan adalah positif tetapi tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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Iranmahd et al (2014) melakukan penelitian di Iran dengan variable 

independent yaitu Modal Intelektual,VACA, VAIN, VAIC serta variable 

dependen yaitu WACC dan Nilai Perusahaan dan hasil menampilkan hubungan 

signifikan positif 

Chen, Cheng, & Hwang (2015)  melakukan penelitian di Taiwan dengan 

variable Independent yaitu modal intelektual, physical capital efficiency, human 

capital efficiency, dan structural capital dan menampilkan hasil yang signifikan 

positif hubungan dengan market to book value. Kenaikan modal intelektual 

merupakan suatu strategi perusahaan yang dijadikan suatu competitive advantage 

dalam persaingan serta kemampuan berkelanjutan dipersaingan pasar. 

Farooq & Nielsen (2014) melakukan penelitian di Denmark dengan 

variable independent menampilkan hasil positif dan signifikan. Sebuah 

perusahaan yang dimana pengungkapan modal intelektual yang mengalami 

peningkatan dengan satu unit mungkin memiliki 0.09 analisis lebih yang di 

ikuti.penelitian kedepan, peningkatan informasi lingkungan pengungkapan modal 

intelektual oleh perusahaan. 

Bontis, (2011) Segala jenis usaha yang dilakukan dalam 

mengestimasikan nilai perusahaan dan mengasumsikan peningkatan kinerja kerja 

didasarkan pengetahuan tersebut merupakan nilai perusahaan. menurut Deegan 

(2004) teori legitimasi bahwa organisasi menggunakan berbagai cara untuk 

menjamin keberlangsungan usaha mereka agar masih berada taraf batas norma. 

Informasi modal intelektual secara natural memiliki keunikan informasi pada 

setiap jenis usaha Jenkins & Upton, (2001). Perbedaan pengungkapan modal 

intelektual pada setiap sektor industri baru atau lama telah diatur dalam FABS. 
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Bozzolan, O’Regan, & Ricceria, (2006) efek pengungkapan modal intelektual 

pada perusahaan berbeda sektor tidak menemukan perbedaan pola yang amat jelas 

pada perusahaan Italia. 

Daryaee, Pakdel, Easapour, dan Mohamadi, (2011) mereka melakukan 

pengujian hubungan antara nilai perusahaan dengan modal intelektual selama 

tahun 2004 – 2007. mereka menemukan secara kepentingan ekonomi dan statistik 

memiliki hubungan korelasi yang tinggi antara Tobin’s Q dengan modal manusia 

efisiensi (HCE) dan modal karyawan efisensi (CEE) yang keduanya diregresi 

menggunakan bentuk regresi OLS dan fixed effects regressions dengan indeks 

perusahaan fixed effects. Mereka juga menemui Tobin’s Q sebagai variabel kinerja 

perusahaan memiliki hubungan positif dengan corporate governance score 

(CGS). Mereka tidak berhasil menemui statistik yang membuktikan sugesti bahwa 

ROA mempunyai relasi dengan modal intelektual. 

Sayilir dan Farhan, (2017) melakukan penelitian di Turki yang bertujuan 

menguji pengaruh enterprise risk management (ERM) terhadap nilai perusahaan 

sebanyak 130 perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur dan terdaftar di 

efek Borsa Istambul. Mereka menggunakan utilitas model regresi panel pada data 

keuangan yang diambil dari tahun 2008–2013. Variabel dependen menggunakan 

Tobin’s Q dalam memproyeksi nilai perusahaan dan variable independen 

menggunakan implementasi ERM. 

Iswajuni, Manasikana, dan Soetedjo, (2017) melakukan penelitian di 

Indonesia menggunakan sample perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

selama tahun 2010–2013 dan menggunakan Tobin’s Q untuk memproyeksi nilai 

perusahaan. Metode pada penelitian ini memakai regresi linear multiple. menguji 
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hipotesis menggunakan uji t dalam mengregresikan koefisien dengan level 5% 

signifikan. 

Ahmed Khurshid, dan Yousaf, (2019) meneliti pada badan usaha non 

finansial yang terdaftar pada pasar modal di Pakistan sebanyak 384 dan sebanyak 

79 perusahaan data outlier dan menggunakan teknik data sampling selama tahun 

2010 – 2015. VAIC (Value Added Intellectual Coefecient) sebagai model 

perhitungan modal intellektual. Nilai perusahaan diukur menggunakan rumus 

Tobin’s Q. Kepemilikan manajerial diterapkan sebagai hubungan moderasi. Hasil 

penelitian ini menjelaskan dampak signifikan dan memiliki hubungan positif. 

Penelitian dari Mrazkova, Perzelova, dan Glova, (2017) mengambil 

sampel perusahaan yang terdaftar di Negara Eropa. Setelah diteliti didapatkan 

bahwa memiliki pengaruh signifikan antara VAIC dengan ROE dan produktivitas 

karyawan tetapi dalam analisis kerangka didapat keraguan menggunakan VAIC 

sebagai alat ukur modal intelektual. 

Zulkifli, Abdul Shukor, & Che Abdul Rahman, (2017) melakukan 

peneliti di malaysia dan diambil sampel sebanyak 1.048 badan usaha terdaftar di 

pasar modal bursa efek Malaysia tahun 2012-2014. Ditemukan bawa asosiasi 

positif antara efesiensi modal intelektual dan kinerja perusahaan. 

Gan & Saleh, (2008) meneliti mengenai modal intellektual di Malaysia, 

mereka menggunakan VAIC sebagai proksi modal intelektual dan MBA, ROE 

dan ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hasilnya menunjukan tiadanya 

korelasi antara VAIC terhahadap MBA, serta diusulkan bahwa MBA kurang 

cocok dalam memproyeksi tingkat efesiensi perusahaan.  
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Ismail, & Karem, (2011) melakukan penelitian mengenai apakah modal 

intelektual mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan perbankan di Bahrain 

tahun 2005 – 2007. Pengukuran modal intelektual menggunakan proksi VAIC. 

VAIC diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar yaitu CEE, HSE, dan SCE. 

Sampel yang diambil sebanyak 21 laporan keuangan bank di bahrain dan 3 

diantaranya tidak valid sehingga sebanyak 18 data keuangan yang bisa diteliti dan 

mencakup dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Hasilnya menunjukan bahwa 

adanya hubungan positif pada modal intelektual dengan ROA perbankan di 

Bahrain.(Mehralian, Rajabzadeh, Reza Sadeh, dan Reza Rasekh, 2012) 

 

2.3  Pengaruh Variable Independen Terhadap Variable Dependen 

2.3.1  Pengaruh ERM Disclosure terhadap Kinerja Perusahaan. 

 ERM diterapkan agar memberikan nilai tambah bagi perusahaan 

berupa pengurangan biaya ditimbulkan kemacetan penjualan menurut Beasley, 

Pagach, dan Warr, (2008). Adanya pengurangan biaya sejenis yeng memberikan 

efek signifikan, kondisi keuangan minus, penghindaran biaya yang ditimbulkan 

dari kerugian maupun bangkrut, dan penghindaran biaya tidak langsung 

ditimbulkan dari pihah eksternal yaitu pelanggan dan pemasok Nocco et al., 

(2006). Penerapan ERM yang bagus tidak hanya berfungsi menghindari resiko-

resiko mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat 

bagi perusahaan yaitu membantu dalam prediksi kesempatan ekonomi yang masih 

belum ditemukan oleh perusahaan lain baik sektor yang sejenis maupun berbeda 

sektor menurut ICAEW (2011). Demikian mendorong perusahaan mampu 

merencanakan investasi lebih effisien dan mendatangkan laba sebesarnya menurut 

Fendy. Analisi Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapan ERM Terhadap Kinerja Perusahaan dan Nilai erusahaan, 2019. 
UIB Repository©2019



18 
 

Universitas Internasional Batam 
 

Hoyt dan Liebenberg, (2011). Sehingga disimpulkan bahwa ERM Dosclosure 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

2.3.2 Pengaruh HCE (Human Capital Effisiency) terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Menurut Roos, Edvinsson, dan Dragonetti, 1997) karyawan diperusahaan 

mempu menghasilkan kemampuan, pengetahuan dan skill, pengalaman kerja yang 

merupakan modal manusia. Modal manusia mampu menghasilkan nilai tambah 

berupa menganalisi, menghasilkan perencanaan, serta keseluruhan operasional 

perusahaan memerluhkan modal manusia dalam menghasilkan laba bagi 

perusahaan. Sehingga bisa disimpukan modal manusia memiliki pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan.  

 

2.3.3   Pengaruh SCE (Structure Capital Efficiency) terhadap Kinerja 

Perusahaan. 

Edvinsson dan Malone (1988) menjelaskan modal struktural merupakan 

sumber dan peralatan membantu karyawan dalam mengeksploritas bakat mereka. 

Modal struktural memiliki dua elemen utama yaitu elemen nilai internal dan 

element nilai eksternal berupa struktur organisasi dan proses, data base usaha, dan 

perangkat lunak, serta hubungan keterikatan antar rekan usaha. Penerapan modal 

struktural yang bagus akan menghasilkan ruang lingkup kerja mampu 

mendongkrak effisien modal manusia serta mengembangkan teknik baru bagi 

perusahaan dalam rangka menghasikan laba bagi perusahaan. Sehingga 

disimpulkan bahwa modal struktur memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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2.3.4   Pengaruh CEE (Capital Employed Efficiency) terhadap kinerja 

perusahaan. 

Modal fisik merupakan bentuk modal aset yang memiliki fisik aktual 

pada suatu perusahaan. Modal fisik menjelaskan besarnya kontribusi yang 

dihasilkan aset fisik dalam menghasilkan nilai atau laba bagi perusahaan. 

Pengelolaan suatu sumber daya memerluhkan modal manusia tetapi memerluhkan 

juga peralatan aset fisik yang mampu menunjang kerjaan karyawan perusahaan. 

Semakin tinggi modal fisik menunjukan aset fisik perusahaan dimanfaatkan 

maksimal dalam operasional perusahaan. Hal ini menjelaskan CEE memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.3.5  Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi privasi 

perusahaan yang dikehendaki banyak pihak luar (eksternal) khususnyan 

informasi-informasi mengenai tata kelolah resiko sentral. Jenis resiko yang sedang 

dihadapi oleh perusahaan. ERM merupakan bentuk pengungkapan perusahaan 

mengenai resiko dan jenisnya serta cara mengendalikan resiko tersebut. Tingkat 

ERM yang signifikan menandakan adanya sistem pengelolah resiko yang 

memadai. Pengungkapan ERM berkualitas akan berdampak respon positif dari 

para investor pada perusahaan dan mendongkrak nilai investasi serta akan 

memberikan efek positif pada pasar modal berupa kenaikan harga saham dan 

meningkatkan volume transaksi saham perusahaan. Hal ini juga dikemukakan 
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oleh Hoyt dan Liebenberg (2010) yang menemukan hubungan positif dan 

signifikan antara pengungkapan ERM dan nilai perusahaan. 

 

2.3.6 Pengaruh HCE (Human Capital Effisiency) terhadap Nilai 

Perusahaan 

Modal manusia didefinisikan sebagai modal pengetahuan skill, yang 

merupakan kekayaan yang dimiliki oleh individu. Modal manusia merupakan 

sumber innovasi, perencanaan serta masa depan perusahaan. Hal ini menjelaskan 

modal manusia adalah aset terbesar dan tidak ternilai jika mereka setia dan tekun 

dalam menciptakan nilai bagi perusahaan. Disimpulkan bahwa HCE memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.3.7 Pengaruh SCE (Structure Capital Effisiency) terhadap Nilai 

Perusahaan 

Modal struktural adalah bentuk modal hasil dari kelanjutan sebuat sistem 

kebijakan manajement perusahaan yang merupakan hasil kelolah dari modal 

manusi dan dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang menerapkan modal 

sturktural akan memberikan lingkungan kerja yang mendukung kinerja karyawan 

dalam berinnovasi terhadap hal-hal baru dan nantinya akan memberikan nilai 

tambah kepada perusahaan. Hal ini menjelaskan penerpan modal struktural yang 

bagus akan memberikan penambahan nilai pada perusahaan. 
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2.3.8 Pengaruh CEE (Capital Employed Effisiency) terhadap Nilai 

Perusahaan 

Modal employed adalah bentuk Aset yang memiliki fisik pada suatu 

perusahaan. Dipandang dari sisi lain modal ini terdiri atas modal kerja dan aset 

berwujud. Penerapan modal fisik akan memberikan nilai tambahan bagi 

peruahaan karena memaksimalkan penggunaan aset tetap. Modal fisik 

memberikan informasi tingkat effisiensi dihasilkan oleh aset tetap perusahaan 

dalam rangka menghasilkan nilai tambah pada perusahaan. Hal ini menjelaskan 

bahwa CEE memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4   Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh modal  intelektual dan pengungkapan ERM  

terhadap profitabilitas dan Nilai perusahaan, sumber: Ismail dan Karem (2011). 
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2.5   Perumusan Hipotesis 

H1. ERM disclosure berpengaruh positif pada kinerja perusahaan.  

H2. HCE memiliki hubungan positif pada kinerja perusahaan 

H3. SCE memiliki hubungan positif pada kinerja perusahaan. 

H4. CEE memiliki hubungan positif pada kinerja perusahaan. 

H5. ERM disclosure memiliki hubungan positif pada nilai perusahaan. 

H6. HCE memiliki hubungan positif terhadap nilai perusahaan. 

H7. SCE memiliki hubungan positif terhadap nilai perusahaan. 

H8. CEE memiliki hubungan positif terhadap nilai perusahaan 
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