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PENGARUH PELATIHAN DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012 - 2015

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki pengaruh dari pelatihan dan modal intelektual perusahaan
terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode
2012 – 2015. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan pelatihan dan memiliki
modal intelektual yang tinggi akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik
dibandingkan perusahaan sejenis yang kurang melakukan pelatihan dan kurang
memiliki modal intelektual. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis
bahwa pelatihan dan modal intelektual berpengaruh pada kinerja keuangan
perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi kanonikal untuk
menyelidiki hubungan dan pengaruh pelatihan dan modal intelektual terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan modal
intelektual memiliki hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci: pelatihan, modal intelektual, VAIC, kinerja keuangan

Abstract

This research investigates the effect of training and intellectual capital on the
financial performance banking firms that are registered in Bursa Efek Indonesia 2012
– 2015. In general, the firms who train their employees and have high intellectual
capital will outperform those who do less training and have less intellectual capital.
Based on that, we hypothesize that training and intellectual capital have positive
effect on financial performance. The research will use canonical correlations model.
The result shows us that training and intellectual capital have significant effect on
firm’s financial performance.
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