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Abstract 

The objective of this study to investigate the association between the efficiency of  intellectual capital by the major 

components of a firm’s resource base  (physical capital, human capital, capital structural) and  company's financial 

performance  based on the profitability of the financial sector (return on assets, return on equity). Data collected from  53 

financial sector companies  were listed in BEI for three years, 2011-2013. It was an empirical study using partial least 

squares (PLS) for the data analysis.  The result of this research show that physical capital (VACA), human capital (VAHU), 

structural capital (STVA) the significant indicator for value added  intellectual capital and the financial performance of the 

financial sector 

 

Kata kunci : Intellectual capital, financial performance, partial least square 
 

 
 
1. PENDAHULUAN 

 Dewasa ini pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada 

kepemilikan aktiva berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan organisasi dan sumber 

daya manusia yang dimilikinya. organisasi bisnis semakin menitik beratkan akan pentingnya knowledge asset 

(asset pengetahuan) sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud (Starovic, 2003) menemukan bahwa 

pengetahuan telah menjadi mesin baru dalam pengembangan suatu bisnis. Salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penilaian dan pengukuran intangible assest tersebut adalah intellectual capital. Modal 

intelektual dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman 

yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997)  

Intellectual capital telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi 

informasi, sosiologi, maupun akuntansi (Petty, 2000). Modal intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai 

dalam dunia bisnis modern. Perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk dapat bersaing dipasaran. Pada 

prinsipnya, sustainable dan kapabilitas suatu perusahaan didasarkan pada Intelectual Capital, sehingga seluruh 

sumber daya yang dimiliki dapat menciptakan value added (nilai tambah). Hal ini akan menghasilkan kinerja 

perusahaan yang efesien dan efektif sehingga dapat menghasilkan produk yang unggul yang dapat bersaing 

dipasaran sehingga dapat meningkatkan penjualan yang diikuti dengan meningkatnya laba perusahaan 

 Dalam industri jasa keuangan , termasuk bank, unsur aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. 

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Fungsi bank mencakup tiga hal pokok, yaitu: (1) sebagai pengumpul dana, (2) sebagai penjamin kredit 

antara debitur dan kreditur, (3) sebagai penanggung rasio (interest rate) tranformasi dana dari tingkat suku 

bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi. Falsafah yang mendasari usaha bank adalah kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu faktor manusia yang didalamnya tersirat modal intelektual menjadi semakin kental 

pada bisnis perbankan. Bank dapat dikategorikan sebagai industri yang berbasis pada intelektualitas yang 

berinovasi dalam produk dan jasa, serta pengetahuan dan fleksibilitas merupakan aspek kritis yang menentukan 

kesuksesan bisnis. 

 Ada banyak konsep pengukuran modal intelektual yang dikembangkan oleh para peneliti saat ini, dan 

salah satunya adalah model yang dikembangkan oleh (Pulic, 1998) dan  (Pulic, 2000) yang  mengembangkan 
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“Value Added Intellectual Coefficient”(      ) untuk mengukur modal intelektual  perusahaan. Metode 

      dirancang untuk menyediakan informasi mengenai efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan 

tidak berwujud yang dimiliki sebuah perusahaan. Komponen utama dari VAIC™ dapat dilihat dari sumber daya 

perusahaan, yaitu physical capital (VACA – value added capital employed), human capital (VAHU – value 

added human capital), dan structural capital (STVA – structural capital value added). Lebih lanjut Pulic (1998) 

menyatakan bahwa intellectual ability (yang kemudian disebut dengan VAIC™) menunjukkan bagaimana 

kedua sumber daya tersebut (physical capital dan intellectual potential) telah secara efisien dimanfaatkan oleh 

perusahaan. 

 Penelitian tentang Intellectual capital  diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai 

perusahaan maupun kinerja keuangan. (Chen, 2005), (Tan, 2007), dan (Ulum, 2008) telah membuktikan 

bahwa Intellectual capital (VAIC
TM

) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunakan model Pulic sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan. Beberapa penelitian telah 

dilakukan untuk mengukur pengaruh intellectual capital terhadap  kinerja keuangan tetapi penelitian 

menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian mengenai hubungan intelectual 

capital dengan kinerja perusahaan telah menarik peneliti untuk melakukan pengujian kembali dengan model 

yang berbeda dengan pengujian sebelumnya. penelitian ini berusaha mengukur pengaruh intellectual capital 

dengan menggunakan Value Added Capital Employed  (VACA),  Value Added Human Capital  (VAHU), dan 

Structural Capital Value Added (STVA) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan variabel Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) pada perusahaan sektor keuangan 

(Bank, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, dan Lembaga keuangan) yang terdaftar di 

BEI dengan periode pengamatan dari tahun 2011-2013. Pemilihan sektor keuangan adalah karena sector 

keuangan adalah salah satu sektor yang paling intensif intelectual capital nya. Selain itu, dari aspek intelektual, 

secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya  

(Kubo, 2002) 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Teori Intellectual Capital 

 Teori yang sangat erat terkait dengan intellectual capital adalah stakeholder theory dan legitimacy 

theory (Guthrie, 2006). Teori stakeholder menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk 

disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka. 

Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan 

dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Menurut pandangan teori 

 stakeholder, perusahaan memiliki  stakeholders, bukan sekedar shareholder (Riahi-Belkaoiu, 2003). Kelompok-

kelompok stake tersebut meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan 

masyarakat. Teori legitimasi berhubungan erat dengan stakeholder. Teori legitimasi menyatakan bahwa 

organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma 

yang berlaku di masyarakat. Menurut (Deegan, 2004), teori stakeholder erat kaitannya dengan teori legitimacy. 

Kedua teori tersebut dapat dijadikan dasar dalam menjelaskan hubungan antara kinerja intelectual capital 

dengan kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut (Stewart A. , 1997) intellectual capital meliputi materi intelektual (pengetahuan, informasi, 

properti intelektual, pengalaman) yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Sedangkan  (Williams, 

2001) menyatakan bahwa intellectual capital meliputi informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan untuk menciptakan nilai. Menurut (Bontis, 2000) secara umum para peneliti mengidentifikasi tiga 

konstruk utama dari IC, yaitu: human capital (HC), structural capital (SC), dan customer capital (CC)atau 

relational capital (RC). Sedangkan  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 1999) 

menyatakan IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak terwujud: (1) organizational (stuktural) capital; 

(2) human capital. Organizational (structural) capital mengacu kepada hal seperti software, jaringan distribusi, 

dan rantai pasokan. Human capital meliputi sumber daya manusia tenaga kerja atau karyawan dan sumber daya 

eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan supplier. 

 

2.2 Komponen Intellectual Capital 

2.2.1 Human Capital 

Human Capital merupakan kemampuan perusahaan secara kolektif untuk menghasilkan solusi yang 

terbaik berdasarkan penguasaan pengetahuan dan teknologi dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Human 

capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. 

Menurut (Bontis, 2000), secara sederhana HC merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi 

yang direpresentasikan oleh karyawannya. HC merupakan kombinasi dari genetic inheritance; education; 

experience, and attitude tentang kehidupan dan bisnis.Lebih lanjut Bontis et al. (2000) menyebutkan bahwa SC 

meliputi seluruh nonhuman storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah 
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database, organisational charts, process manuals, strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai 

perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya. Sedangkan tema utama dari CC adalah pengetahuan yang 

melekat dalam marketing channels dan customer relationship dimana suatu organisasi mengembangkannya 

melalui jalannya bisnis (Ulum, 2008). 

 

2.2.2 Structural Capital 

Structural capital merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam dalam memenuhi proses rutinitas 

perusahaan dan strukturnya yang berkaitan dengan usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual 

perusahaan yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Menurut (Bontis, 2000) Structural Capital 

meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi, berupa database, organisational 

charts, process manuals, strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada 

nilai materialnya. 

 

2.2.3 Relational Capital / Costumer Capital 

Relational capital adalah berupa hubungan harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak di 

luar perusahaan. Baik yang berasal dari para pemasok yang berkualitas, pelanggan yang loyal dan merasa puas 

akan pelayanan perusahaan, hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun kerjasama rekan bisnis. 

Relational capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan dalam meningkatkan 

kerjasama bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

dan nilai perusahaan. 

 

2.3 Value Added Intellectual Coefficient (      ) 

 Pada tahun 1997, Pulic mengembangkan metode yang didesain untuk menyajikan informasi mengenai 

value creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible asset) yang 

dimiliki perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added (VA). 

Menurut Pulic (1998), Value added adalah indikator yang paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). Komponen utama dari VAICTM 

yang dikembangkan Pulic tersebut dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu physical capital (VACA – 

Value Added Capital Employed), human capital (VAHU – Value Added Human Capital), dan structural capital 

(STVA – Structural Capital Value Added).. 

Value Added Capital Employed (VACA)  adalah indikator untuk value added yang diciptakan oleh satu 

unit dari physical capital terhadap value added perusahaan. VACA ditentukan dengan cara membandingkan 

antara value added (VA) dengan model fisik yang bekerja(CE).  

Value Added Human Capital (VAHU) mengindikasikan berapa banyak Value Added (VA) dapat 

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Berdasarkan konsep RBT, agar dapat bersaing 

perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan harus dapat 

mengelola sumber daya yang berkualitas tersebut dengan maksimal sehingga dapat menciptakan value added 

dan keunggulan kompetitif perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Structural Capital Value Added (STVA), menunjukkan kontribusi modal struktural yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan 1 rupiah dari value added perusahaan. Dalam model Pulic, SC diperoleh dari VA dikurangi 

dengan HC. STVA menunjukkan kontribusi modal struktural dalam penciptaan nilai semakin kecil kontribusi 

HC dalam penciptaan nilai maka akan semakin besar kontribusi SC 

 

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan adalah merupakan salah satu faktor penting bagi investor dalam memilih saham yang 

akan mereka investasikan. Ukuran keberhasilan dari suatu perusahan dapat dilihat dari kinerja perusahaan. 

Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka perusahaan bisa dikatakan semakin berhasil  Kinerja dari 

suatu perusahaan dapat menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut. Fungsi dari pengukuran kinerja 

adalah sebagai alat bantu bagi manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, juga untuk 

memperlihatkan kepada investor maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan 

mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka hal itu akan 

mendorong investor untuk menanamkan modalnya. 

Penilaian kinerja melalui aspek non-keuangan relatif lebih sulit dilakukan, karena penilaian tersebut tergantung 

dari pihak penilaian, dapat dikatakan penilaian dari satu orang akan berbeda dengan hasil penilaian orang lain. 

Sehingga dalam penilaian kinerja kebanyakan menggunakan aspek keuangan, dan pada umumnya banyak yang 

beranggapan bahwa keadaan keuangan akan mencerminkan keadaan seutuhnya  

Kinerja keuangan merupakan hasil nyata yang dicapai oleh suatu badan usaha dalam suatu periode 

tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan badan usaha tertentu dan dapat dipergunakan 

untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif. Kinerja keuangan merupakan suatu tampilan perusahaan 

dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 
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suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh perusahaan. 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan digunakan rasio keuangan.  Menurut (Ross, 2004) Rasio 

Keuangan adalah “Hubungan yang dihitung dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk 

tujuan perbandingan. Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan 

dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui 

hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi perusahaan.  

Menurut (Kasmir, 2010) ada beberapa rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, leverage, aktivitas 

maupun rasio profitabilitas. Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukan hubungan antara asset lancar yang 

dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan, dan digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang segera  jatuh tempo. 

Rasio Leverage digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio 

Aktivitas  untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya, apakah jenis aktiva yang 

dilaporkan dalam neraca sudah wajar, terlalu tinggi atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan penjualan. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan lab Dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah  rasio profitabilitas yang diukur dari   efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva 

untuk menghasilkan laba berupa rasio berupa rasio return on assets (ROA) dan efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba, berupa rasio return on equity (ROE) 

 

2.5 Kerangka Pemikiran dan pengembangan Hipotesis 

Penggunaan metode Value Added Intellectual Capital (VAIC™) yang diformulasikan oleh Pulic (1998; 

1999; 2000) sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual ability), dan Intellectual 

Capital diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Firer 

dan Williams (2003), Chen et al. (2005), Tan et al. (2007),  telah membuktikan bahwa IC (VAIC™) yang 

dibentuk dari komponen VACA, VAHU, dan STVA mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Berfikir 

 

Hipotesis:  Physical capital (VACA), human capital (VAHU), sructural capital (STVA) merupakan komponen 

yang signifikan dalam membentuk Intellectual Capital dan berpengaruh positif dan singnifikan 

terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

 

 

3 METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif yang dimaksud di ambil dari laporan 

keuangan perusahaan sektor keuangan (Bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, sektor asuransi, dan 

lembaga keuangan lainnya) yang terdaftar di BEI periode tahun 2011 - 2013. Sumber data adalah data sekunder  

yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-

turut selama tahun 2011-2013  yang berjumlah sebanyak 86 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan dengan jumlah sampel sebanyak 53 perusahaan sektor keuangan. Penelitian ini 

mengemukakan data sekunder yang diterbitkan oleh Indonesian Capital Market Directory (ICMD).Tehnik 

analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS)  

Komponen utama dari nilai tambah modal intelektual  (        dapat dilihat dari sumber daya 

perusahaan, yaitu physical capital (VACA-value added capital employed), human capital (VAHU-value added 

human capital), dan structural capital (STVA-structural capital value added).Pengukuran modal intelektual 

menggunakan tiga proksi, yaitu: 

 

1. Value Added Capital Coefficient (VACA) 

VACA adalah perbandingan antara value added (VA) dengan modal fisikyang bekerja (CA). Rasio ini 

adalah sebuah indikator untuk VA yang dibuat oleh satu unit modal fisik dengan formula sebagai berikut: 

STV

A 
RO

A 
VAC

A 

KK IC 

RO

E VAH

U 
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VACA = VA/CA 

VA dihitung sebagai selisih antara output dan input 

VA = OUT – IN 

 

Dimana: 

OUT = Output: total penjualan dan pendapatan lain. 

IN = Input: beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban karyawan). 

 

Value Added (VA) juga dapat dihitung dari akun-akun perusahaan sebagai berikut: 

 

VA = OP + EC + D + A 

Dimana: 

OP = operating profit (laba operasi); 

EC = employee costs (beban karyawan); 

D =depreciation (depresiasi); 

A = amortization (amortisasi) 

 

2. The Human Capital Coefficient (VAHU) 

VAHU adalah seberapa besar VA dibentuk oleh pengeluaran rupiah pekerja. Hubungan antara VA dan HC 

mengindikasikan kemampuan HC membuat nilai pada sebuah perusahaan. Jadi hubungan antara VA dan HC 

mengindikasikan kemampuan HC membentuk nilai dalam sebuah perusahaandengan formula sebagai 

berikut: 

VAHU = VA/HC 

Dimana: 

Human Capital = total Expenditure on Employees 

 

3. Structural Capital Coefficient (STVA) 

STVA menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) dalam pembentukan nilai. Dalam model Pulic, SC 

merupakan VA dikurangi HC.  

STVA = SC/VA 

Dimana: 

Structural Capital = Value added – Human capital 

 

Hasilnya yaitu the VAIC™, yaitu sebagai berikut: 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 

 

4. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan return on asset (ROA) dan return on equity 

(ROE). ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan kepada 

total asset yang diinvestasikan dalam perusahaan, sedangkan ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal sendiri.   

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

 Nilai tambah yang membentuk Value Added Intellectual Coefficient (      ) yang terdiri dari 

komponen-komponen yang membentuknya yaitu VACA, VAHU, STVA, dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1: Statistik Deskriptif IC dan komponen-komponennya 2011-2013 

Indikator Tahun Mean Standar Deviasi Minimum Maximum 

VACA  

2011 

0,275 0,152 0,07 1,152 

VAHU 2,044 0,538 1,011 3,528 

STVA 0,478 0,133 0,011 0,717 

VAIC 2,797 0,625 1,909 4,409 

VACA  

2012 

0,289 0,203 0,019 1,161 

VAHU 2,083 0,694 1,015 5,528 

STVA 0,478 1,471 0,015 0,819 

VAIC 2,850 0,775 1,578 6,551 

VACA  

2013 

0.260 0,151 0,041 1,035 

VAHU 2,103 0,737 1,071 5,876 

STVA 0,482 0,142 0,066 0,830 

VAIC 2,845 0,827 1,719 6,894 
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   = 0,585420 

   Sumber : Data diolah 

 
 Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata nilai tambah intellectual capital         )  

perusahaan sektor keuangan di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2013 adalah 2,797, 2,850, dan 2,845,. Hal ini 

menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah dari intellectual capital mengalami peningkatan 

pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan. Adapun kinerja keuangan perusahaan 

sektor keuangan di Indonesia yang diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas return on asset (ROA) dan 

return on equity (ROE) dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

 
Tabel 2. Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Keuangan Periode 2011-2013 

Indikator Tahun Mean Standar Deviasi Minimum Maximum 

ROA 2011 0,041 0,036 0,001 0,170 

ROE 0,143 0,718 0,012 0,358 

ROA 2012 0,036 0,033 0,002 0,144 

ROE 0,144 0,069 0,009 0,288 

ROA 2013 0,034 0,030 0,008 0,144 

ROE 0,134 0,066 0,027 0,282 

         Sumber : Data diolah 
 
Dari tabel 2 di atas terlihat nilai ROA cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 

2013, sedangkan nilai ROE mengalami kenaikan tahun 2012, namun tahun 2013 mengalami sedikit penurunan.  

 

4.2 Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan pengujian model structural (inner model). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa intellectual capital yang dibentuk oleh komponen 

VACA, VAHU, STVA berpengaruh positif dan singnifikan terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan 

sektor perbankan, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3 : Outher Weights (Mean, STDEV, T-Value) 

 Original 

Sampel (O) 

Sampel 

Mean (M) 

Standar 

Deviation 

(STDEV) 

Standar 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(IO/STERR) 

Keterangan 

VACA - > Intellectual 

Capital 

0.919026 0.916673 0.046560 0.046560 19.738730 signifikan 

VAHU - > Intellectual 

Capital 

0.546382 0.538612 0.102479 0.102479 5.331628 signifikan 

STVA - > Intellectual 

Capital 

1.617700 1.607688 0.106836 0.106836 15.141963 signifikan 

ROA < - Kinerja 

Keuangan 

0.434752 0.433483 0.040571 0.04051 10.715966 signifikan 

ROE < - Kinerja 

keuangan 

0.771823 0.771603 0.038511 0.038511 20.041489 signifikan 

Sumber: Data diolah 

 
Dari tabel 3 di atas terlihat data tersebut membuktikan bahwa nilai t-statistics seluruh path antara 

intellectual capital  dan kinerja adalah di atas 1.645. Hal ini berarti loading-nya signifikan pada p < 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa VACA, VAHU, STVA merupakan komponen yang signifikan membentuk Intellectual 

capital, dan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, dan ROE. Besarnya 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 0,585420. Hal ini menunjukkan bahwa 

intellectual capital  dibentuk oleh komponen physical capital, human capital , dan structural capital  dan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor keuangan, dengan pengaruh sebesar 58%, 

sedangkan 42% lainnya dijelaskan oleh variable lainnya  

 

4.3 Pembahasan 
 Hasil pengujian selama 3 tahun pengamatan, yaitu 2011-2013 menunjukkan bahwa physical capital 

(VACA), human capital (VAHU),dan  structural capital (STVA) merupakan indicator yang signifikan dalam 

membentuk nilai tambah intellectual capital. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor 

keuangan telah mampu memanfaatkan dan mendayagunakan modal fisik, modal manusia, dan modal struktural 

yang ada guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk menghasilkan kemampuan menghasilkan laba 
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yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan di sektor keuangan di Indonesia telah memiliki kemampuan intelektual 

dalam memenuhi proses operasional perusahaan dalam rutinitasnya, dan telah berhasil “memanfaatkan” dan 

memaksimalkan keahlian, pengetahuan, jaringan, dan olah pikir karyawannya untuk menciptakan nilai tambah 

bagi perusahaan, serta mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan mitra dan nasabahnya, yang pada 

akhirnya mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan return on asset 

(ROA), dan return on equity (ROE).  

Dari sisi shareholder perusahan, kondisi ini jelas menguntungkan karena menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam mengelola organisasi untuk kepentingan pemegang saham (pemilik). Hal ini juga dibuktikan 

dengan data bahwa ukuran kinerja yang dipengaruhi oleh efisiensi physical capital, human capital, dan 

structural capital adalah return on asset (ROA), dan return on equity (ROE). yang merupakan salah satu ukuran 

untuk kepentingan shareholder (Meek dan Gray, 1988), dan merupakan indikator profitabilitas bagi investor, 

hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu mendayagunakan modal yang telah diinvestasikan oleh investor 

secara efektif dan efisien dalam menghasilkan laba perusahaan.  

Dalam pandangan teori stakeholder, perusahaan memiliki stakeholders, bukan sekedar shareholder. 

Kelompok-kelompok ‘stake’ tersebut meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, 

pemerintah, dan masyarakat (Riahi- Belkaoui, 2003). Dari sudut pandang karyawan, berarti karyawan telah 

berhasil ditempatkan dan menempatkan diri dalam posisi sebagai stakeholders perusahaan, sehingga mereka 

memaksimalkan intellectual ability-nya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan yang berimbas pada 

penciptaan kinerja keuangan yang optimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh Riahi-Belkaoui (2003) di USA. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa IC (diproksikan dengan RVATA) secara signifikan berhubungan 

dengan kinerja perusahaan multinasional di USA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Firer dan Williams 

(2003) di Afrika Selatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan VAIC™ berhubungan dengan kinerja 

perusahaan (ROA, ATO, MB). Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2005) di Taiwan. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan IC berpengaruh terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan serta R&D berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Tan et al. (2007) di Singapore melakukan penelitian menggunakan pendekatan 

PLS. Penelitian ini menghasilkan  bahwa physical capital (VACA), human capital (VAHU), sructural capital 

(STVA) merupakan indikator yang signifikan untuk intellectual capital dan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan yang diproksikan dengan ROA, dan ROE perusahaan-perusahaan di sektor keuangan 

 
 
5. SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS, secara statistik terbukti bahwa physical capital (VACA), 

human capital (VAHU), sructural capital (STVA) merupakan komponen yang signifikan dalam membentuk 

Intellectual Capital di perusahaan.  Selanjutnya Intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan pada 

kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di sektor keuangan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa 

modal intelektual yang dimiliki perusahaan sektor keuangan telah mampu menjadi keunggulan kompetitif 

perusahaan sector keuangn  dalam meningkatkan kinerja keuangannya yang dicerminkan oleh kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari asset yang diinvestasikan (return on asset), maupun dari modal 

sendiri yang dimiliki perusahaan sector keuangan (return on equity) 

Saran untuk peneliti selanjutnya juga bias menambahkan tambahan instrument penelitian yang berupa 

kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh intellectual capital pada perusahaan sektor keuangan yang 

sebenarnya, dan juga sebaiknya membedakan intellectual capital untuk masing-masing sektor keuangan.   
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