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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Modal Intelektual dan 

Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Modal Intelektual diukur dengan metode VAIC 

yang terdiiri dari komponen VAHU, STVA, VACA, dan Struktur modal diukur 

dengan DER, sedangkan Kinerja Keuangan diukur dengan ROE. Jenis penelitian 

adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

purposive sampling. Jenis data berupa data sekunder dengan menghasilkan sampel 

111 perusahaan perbankan selama periode 2013-2015.  

Hasil penelitian ini menunjukan komponen Modal Intelektual yaitu VAHU 

dan VACA memberikan dampak terhadap ROE, sedangkan STVA tidak 

memberikan dampak terhadap ROE. Varibel DER memberikan dampak berupa 

penurunan terhadap ROE sehingga hipotesis bahwa DER berpengaruh positif 

terhadap ROE ditolak. Hal ini menunjukkan perusahaan perbankan di Indonesia 

masih mengandalkan aset fisiknya yang diukur dengan menggunakan VACA 

diikuti dengan VAHU dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan yang 

akhirnya berdampak bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan perbankan. 

Manajemen perusahaan perbankan juga harus mengelola hutang sebaik mungkin 

yang indikatornya diukur dengan DER agar tidak menurunkan kinerja keuangan 

perusahaan. Demikian hipotesis yang diterima adalah VAHU dan VACA, 

sedangkan hipotesis yang ditolak STVA dan DER. 

Kata kunci: Modal Intelektual, Struktur Modal, Kinerja Keuangan, Perusahaan 

Perbankan. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to test the influence of intellectual capital 

and capital structure on the financial performance of banking companies listed in 

Indonesia Stock Exchange. The intellectual capital is measured with VAIC 

method which consists of a few components and they are VAHU, STVA and 

VACA. Moreover, the capital structure is measured with DER method and the 

financial performance is measured with ROE method. The quantitative method 

was applied in this research along with purposive sampling method to collect the 

data in the form of secondary data which comprised of 111 banking companies in 

the period of 2013-2015. 

The results of this study indicate that the Intellectual Capital component, 

VAHU and VACA, has an impact on ROE, while STVA has no impact on ROE. 

DER variable gives a decrease in the form of ROE so that the hypothesis is 

rejected. This shows that the banking companies in Indonesia still rely on their 

physical assets which is measured by VACA and VAHU in creating added value 

for the companies that has an impact on the improvement of the financial 

performance of the companies. In addition, the banking companies management 

needs to manage their debt which is measured by DER as best as possible in order 

to prevent deteriorating performances of the companies. Thus the accepted 

hypotheses are VAHU and VACA, while the hypotheses rejected are STVA and 

DER. 

Keywords: Intellectual Capital, Structure Capital, Financial Performace, 

Banking Companies 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan di era globalisasi ini terbilang sangatlah ketat dan memiliki 

kemajuan yang pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang berusaha 

memanfaatkan modal secara maksimal agar dapat bersaing dan mampu bertahan 

dengan baik di dunia bisnisnya. Tetapi di tengah kemajuan era globalisasi dengan 

segala fenomena persaiangannya masih banyak perusahaan yang melihat 

keberhasilan hanya dari jumlah keuntungan yang di dapat. Sedangkan perusahaan-

perusahaan tersebut banyak yang lupa bahwa keuntungan perusahaan saja tidaklah 

cukup untuk menjaga ketahanan di tengah arus bisnis yang ketat.  

Para ahli menyatakan perusahaan harus mengubah pola pikir mereka dari 

bentuk bisnis yang umumnya didasarkan pada tenaga kerja, namun diharapkan 

penerapan manajemen juga berjalan lancar sehingga kemakmuran suatu 

perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi 

dari pengetahuan itu sendiri dan diharapkan dapat bersaing di pasar (Sawarjuwono 

dan Kadir, 2003). Kesusksesan suatu perusahaann dalam persaiangan pasar yang 

kuat dasarnya bergantung pada strategi manajemen pengetahuan yang dimiliki 

daripada strategi pengalokasian aset keuangan maupun fisik (Botis et al., 1999). 

Hal ini yang mendasari adanya tanggung jawab bagi pihak manajemen untuk 

memperhatikan secara lebih cermat tentang adanya intangible assets yang ada di
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suatu perussahaan. Karena pengelolaan aset berwujud dan tidak berwujud apabila 

disatukan dengan baik akan menjadi strategi petensial untuk peningkatan kinerja 

(Belkaouni, 2003). Saat ini kesadaran akan pentingnya aset pengetahuan sudah 

makin meningkat dan aset pengetahuan sudah dikategorikan sebagai intangible 

assets (aset tidak berwujud).  

Pengetahuan dianggap  sebagai sumber daya yang berkelanjutan dan dapat 

menjadi alat pertahanan nilai keunggulan kompetitif yang dimilki perusahaan. Hal 

ini dapat diukur dari yang disebut Modal Intelektual atau istilah lainnya adalah 

Intellectual Capital (IC) yang tidak lepas dari fokus perhatian di bidang teknologi, 

sosiologi serta akuntansi (Simarmata, 2015). Membahas tentang Modal Intelektual 

masih dapat dikatakan belum populer secara luas di Indonesia. Sampai dengan 

saat ini, dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung yang 

dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi (Sawarjuwono dan Kadir, 

2003). Di samping itu, banyak perusahaan-perusahaan belum memberikan 

perhatian lebih terhadap human capital, structural capital, dan capital employee. 

Sedangkan, semua ini merupakan elemen pembangun Modal Intelektual 

perusahaan. Kesimpulan ini dapat diambil karena minimnya informasi tentang 

Modal Intelektual di Indonesia (Abidin, 2000). Saat ini Modal Intelektual menjadi 

salah satu isu penting yang sangat menarik untuk dikaji, berbagai hasil penelitian 

baik dalam konteks Indonesia maupun internasional menunjukkan hasil yang 

inkonsisten, terutama tentang IC dengan kinerja perusahaan maupun nilai 

perusahaan. Semakin besar Modal Intelektual maka semakin efisien penggunaan 

modal pada perusahaan (Simarmata, 2015).  
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Pembahasan tentang Modal Intelektual pasti berkaitaan dengan penciptaan 

kekayaan pada perusahaan. Modal Intelektual menurut para akademisi merupakan 

aset  tidak berwujud yang bernilai tinggi walaupun tidak terdapat dalam laporan 

keuangan. Penggunaan Modal Intelektual yang baik akan menimbulkan 

keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang 

dihasilkan oleh Modal Intelektual perusahaan. Hal ini akan mendorong 

terciptanya produk-produk yang semakin diminati di mata konsumen.  

Modal Intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia 

bisnis modern. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk 

mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkannnya dalam laporan 

keuangan. Modal Intelektual dapat digunakan sebagai faktor yang mendukung 

penciptaan nilai suatu perusahaan. Tujuan yang diharapkan dari Modal Intelektual 

yaitu mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam jangka panjang yang 

dapat dicapai melalui investasi pada sumber daya intelektual terutama pada 

human capital, yang merupakan faktor penciptaan nilai pda bisnis yang semakin 

modern (Ulum, 2009 : 84).  

Penelitian yang dilakukan oleh Chen et. al., (2005) menggunakan model 

(Pulic) Value Added Intellectual Capital (VAIC) untuk menguji pengaruh antara 

Modal Intelektual dengan nilai pasar dan kinerja keuangan, hasilnya menunjukkan 

bahwa Modal Intelektual berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar dan 

kinerja keuangan perusahaan berupa profitabilitas. Pramudita (2012) pada 

penelitiannya menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh negatif 

terhadap nilai pasar (M/B), dan positif terhadap kinerja keuangan yang diukur 
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dengan ROE. Pulic (1998), menyatakan bahwa VAIC dianggap memenuhi 

kebutuhan dasar ekonomi kontemporer dari “sistem pengukuran” yang 

menunjukkan nilai sebenarnya dan kinerja suatu perusahaan, karena tujuan utama 

dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah untuk menciptakan value 

added atau nilai tambah. Pada penelitian Simarmata (2015) berpendapat dengan 

adanya pengelolaan dari kinerja Modal Intelektual sebagai nilai tambah dalam 

perusahaan, dapat diketahui pula pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitas (ROE dan ROA) 

merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas 

yang masih merupakan ukuran dari kinerja dan keberhasilan suatu perusahaan 

(Margaretha, 2014). Ukuran business performance dalam penelitian ini dilihat 

dari kinerja keuangan perusahaan dari sisi rasio Return On Equity (ROE).   

Return on equity (ROE) menurut Diaz dan Jufrizen (2014) merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. ROE merupakan rasio keuangan 

yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari ekuitas. Apabila hasil ROE 

besar maka kinerja perusahaan semakin baik. Rasio yang meningkat menunjukkan 

bahwa kinerja manajemen meningkat dalam mengelola sumber dana pembiayaan 

operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih (profitabilitas 

meningkat). Jadi dapat dikatakan bahwa selain memperhatikan efektivitas 

manjemen dalam mengelola investasi yang dimiliki perusahaan, investor juga 

memperhatikan kinerja manajemen yang mampu mengelola sumber dana 

pembiayaan secara efektif untuk menciptakan laba bersih.  ROE menunjukkan 

keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham.  
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Adanya pertumbuhan ROE menunjukkan prospek perusahaan yang 

semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dari 

perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan 

mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk 

saham. Penelitian Firer dan Williams (2003), Bollen (2005) dan Ulum et al. 

(2008) menemukan bahwa Modal Intelektual berpengaruh positif pada kinerja 

perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui (2003), 

Chen et al. (2005), dan Tan et al. (2007) membuktikan bahwa Modal Intelektual 

berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai pasar perusahaan. Penelitian atas 

Modal Intelektual pada perusahaan mampu berguna sebagai alat bantu bagi 

manajemen perusahaan sebagai informasi tambahan  untuk mengetahui 

keterkaitan antara Modal Intelektual terhadap perkembangan perusahaan dimasa 

yang akan datang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2012) mengungkapkan bahwa 

kinerja Perusahaan yang terdaftar di BEI (Accounting Based Performance dan 

Market Based Performance) tidak dipengaruhi oleh keberadaaan Intellectual 

Capital (efisiensi terhadap Human Capital maupun Structural Capital). Hal yang 

masih berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan adalah struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Danise dan Robert (2009) menemukan bahwa 

strategi investasi yang berdasarkan kepemilikan modal dari dalam perusahaan 

(modal sendiri) memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas yang merupakan 

salah satu alat ukur kinerja keuangan perusahaan, artinya jika perusahaan 

memperoleh hasil yang lebih besar dari dana yang dipinjam daripada yang harus 
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dibayar sebagai bunga, maka hasil pengembalian berupa profit untuk para pemilik 

akan meningkat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari, et al. (2009) menemukan 

bahwa pengaruh struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Melihat dari hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa perbedaan seperti; adanya perbedaan sampel tahun, objek perusahaan, 

dan indikator. Penelitian ini memilih perusahaan perbankan sebagai sampel 

penelitian dikarenakan bisnis sektor perbankan adalah sektor bisnis yang bersifat  

“intellectually intensive”  dan pada sektor perbankan, modal intelektual para 

karyawan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lain serta 

tersajinya data laporan keuangan yang dipublikasikan sehingga bisa diakses setiap 

saat (Kamath, 2007). Intellectualy intensive sendiri adalah tingkat intelektualitas 

dari suatu hal yang tidak dapat diakumulasikan berkaitan dengan rasa yang 

ditentukan oleh komposisi yang terkandung dalam suatu materi. Rasa disini  

dimaksudkan untuk rasa pelayanan dari suatu materi yaitu perusahaan perbankan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Marvidis (2004) dengan objek perusahaan 

perbankan di negara Jepang membuktikan bahwa Modal Intelektual berpengaruh 

kuat, signifikan dan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kinerja 

keuangan perbankan. Hasilnya membuktikan bahwa kinerja yang paling baik 

adalah bank yang mengelola IC-nya dengan lebih baik dan lebih sedikit 

penggunaan modal fisiknya. Aspek intelektual, secara keseluruhan karyawan di 

sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya 

(Kubo dan Saka, 2002).   
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Membahas kinerja keuangan perusahaan sama seperti melihat akibat dari 

proses pengambilan keputusan manajemen karena merupakan persoalan yang 

kompleks. Hal ini menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari 

kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan 

yang timbul terhadap perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan memperlihatkan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun 

utang. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi kerja perusahaan. Salah 

satu ukuran kinerja perusahaan adalah Return on Equity (ROE). ROE adalah 

ukuran profitabilitas perusahaan yang mengukur pengembalian untuk pemegang 

saham (Jones et al., 2009). Proksi ROE digunakan karena Struktur modal juga 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dapat didanai dengan 

utang dan ekuitas. Komposisi penggunaan utang dan ekuitas ini tergambar dalam 

struktur modal. 

Perusahaan perlu melakukan analisis laporan terhadap laporan keuangan, 

karena laporan keuangan bisa dipengaruhi dari manajemen Struktur Modal 

perusahaan yang baik. Hal ini untuk melihat dampak yang timbul dari adanya 

Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang dilihat dari sisi 

Profitabilitasnya. Penelitian terdahulu oleh Kusumajaya (2011) menunjukkan 

bahwa Struktur Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE) 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur laba 

yang dihasilkan dari modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pengelolaan manajemen yang baik dalam menghasilkan laba dari modal yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat juga dari perhitungan Return On Equity 
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(ROE). Perhitungan ini dilihat dari perbandingan antara laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan (Jibu, 2014). Debt to 

Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Return On Equity (Astuti, et al., 2015). Hasil penelitian oleh Astuti, et al. (2015) 

dengan istilah umum yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dilihat dari 

Return On Equity (ROE). Hasil penelitian oleh Stein (2012) Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) Perusahaan – perusahaan 

industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-

2010.  

Hasil penelitian oleh Khaira (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  

positif struktur modal terhadap agency cost dan pengaruh negatif ukuran 

perusahaan terhadap agency cost; kemudian tidak terdapat pengaruh struktur 

modal, ukuran perusahaan, dan agency cost terhadap kinerja perusahaan; serta 

tidak terdapat pengaruh tidak langsung struktur modal dan ukuran perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan melalui agency cost sebagai intervening variable. 

Melihat banyaknya penelitian terdahulu mengenai hubungan antara struktur modal 

dengan kinerja keuangan atau profitabilitas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengangkat bahasan Struktur Modal sebagai variabel selanjutnya. Peneletian ini 

merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Simarmata (2015) yang berjudul Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja 

Keuangan dan Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian oleh Simarmata (2015) dapat dilihat bahwa mencari 

pengaruh dari satu variabel Independen yaitu Intellectual Capital (Modal 
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Intelektual) terhadap dua variabel dependen yaitu pertama, Kinerja Keuangan dan 

kedua yaitu Nilai Perusahaan.  

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Simarmata (2015),  karena 

penelitian ini tidak hanya mencari pengaruh variabel independen berupa Modal 

Intelektual saja tetapi ditambahkan variabel independen Struktur Modal terhadap  

Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dipastikan metode perhitungan untuk mencari 

hipotesis penelitian berbeda. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah tahun untuk objek penelitian yang berbeda yaitu Simarmata 

(2015) menggunakan objek penelitian perusahaan perbankan tahun 2011, 2012, 

2013, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek tahun 2013, 2014, 

2015.  Pada penelitian Simarmata (2015) kinerja keuangan melihat dari sisi ROA. 

Pada penelitian ini akan menghitung kinerja keuangan dari Return On Equity 

(ROE) sebagai variabel dependen.  

Alasan dari pemilihan sektor perbankan diperkuat karena pada tahun 2013-

2015 kondisi pertumbuhan perbankan di Indonesia mengalami perlambatan. 

Otoritas Jasa Keuangan dalam Detik Finance (2015) menyatakan kondisi 

perbankan selama tahun 2014 mengalami perlambatan, pertumbuhan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dan kredit pada Desember 2014 mengalami perlambatan masing-

masing dari 13,79% dan 11,89%, lalu pada November 2014 menjadi sebesar 

12,29% dan 11,58%. Merujuk pada berita detik finance data pergerakan laporan 

keuangan tahunan pada BEI menunjukan kenaikan dan penurungan yang 

signifikan sehingga data pada tahun 2013-2015 menarik untuk diteliti. Hal ini juga 

didukung dengan pemberitaan yang diterbitkan oleh Kompas (2017) tentang bank 
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di Indonesia yang mengalami penyusutan jumlah pada tahun 2014 karena terjadi 

akuisisi dan merger terhadap bank-bank kecil oleh bank-bank yang lebih besar. 

Alasan adanya penyusutan jumlah bank adalah karena daya saing bank-bank kecil 

makin menurun. Masyarakat lebih memilih bank-bank menengah besar untuk 

menaruh simpanan atau mengajukan kredit. Selain itu, bank-bank menengah besar 

dianggap lebih aman dan memberikan bunga kredit yang lebih murah. Oleh 

karena itu sampel yang diambil adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berjudul “Pengaruh Modal Intelektual 

dan Struktur Modal Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Pengaruh indikator Modal Intelektual terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan. 

(a) Apakah VAHU (Value Added Human Capital) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan perbankan ? 

(b) Apakah  STVA (Structural Capital Value Added) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan? 

(c) Apakah  VACA (Value Added Capital Employed) berpengaruh dengan 

kinerja keuangan perusahaan perbankan? 

2. Apakah DER (Debt to Equity Ratio) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan meneliti pengaruh indikator Modal Intelektual terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan.  

(a) Untuk meneliti bagaimana pengaruh dari adanya VAHU (Value Added 

Human Capital) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.  

(b) Untuk meneliti bagaimana pengaruh dari adanya STVA (Structural 

Capital Value Added) terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan.  

(c) Untuk meneliti bagaimana pengaruh dari adanya VACA (Value Added 

Capital Employed) terhadap kinerja keungan perusahaan perbankan. 

2. Untuk meneliti bagaimana pengaruh dari DER (Debt to Equity Ratio) 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis      

Penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai peran Modal Intelektual yang diukur dari VAIC dan 

Struktur Modal yang diukur dari DER terhadap Kinerja Keuangan 

perusahaan perbankan yang diukur dari ROE. Penelitian ini dilakukan agar 

dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta 

sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan 

datang terkait dengan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja keuangan 

suatu perusahaan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmu praktik manajer dilapangan 

kerja untuk menganalisis beberapa komponen yang paling berpengaruh 

terhadap peningkatan produktivitas kinerja keuangan perusahaan 

perbankan di Indonesia dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Selain itu, manajer dapat mengelola Modal Intelektual dan Struktur Modal 

lebih baik. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Penelitian ini akan menggunakan teori yang disebut Resource Based 

Theory (RBT) sebagai landasan pendukung penelitian. Berikut ini adalah 

penjelasam tentang teori tersebut: 

2.1.1 Resource Based Theory (RBT) / Resource Based View (RBV) 

Resource-based theory dipelopori oleh Penrose (1959), yang 

mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan jasa 

produktif yang berasal dari sumber daya perusahaan memberikan karakter unik 

bagi tiap-tiap perusahaan. Teori ini dinilai sebagai sumber daya perusahaan 

bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber daya perusahaan  

memberikan warna tertentu pada tiap perusahaan, Simarmata (2015). Setelah itu 

Wernerfelt (1984) memberi dukungan teori dengan menyatakan bahwa tindakan 

strategis membutuhkan seperangkat sumber daya fisik, keuangan, human atau 

organisasi khusus dan dengan demikian keunggulan kempetitif ditentukan oleh 

kemampuannya memperoleh dan mempertahankan sumber daya. Asumsi 

Resource Based Theory (RBT) yaitu bagaimana sumber daya dapat secara umum 

diklasifiskasikan untuk memasukkan atribut perusahaan, aset, informasi, atau 

pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk 

memahami dan menerapkan strategi mereka, menurut Simarmata (2015). Dari 

penjelasan Resource Based Theory (RBT), Modal Intelektual digambarkan 

sebagai alat untuk memenuhi kriteria-kriteria sebagai sumber daya yang unik 
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untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi era 

padatnya persaingan ekonomi. 

Teori ini mengganggap organisasi dapat dianggap sebagai sumber daya 

fisik, sumber daya manusia dan sumber daya organisai berdasarkan pendapat 

(Barney, 1991). Menurut Barney (1991) sumber daya yang berharga harus 

memungkinkan perusahaan untuk melakukan hal – hal dan berperilaku dengan 

cara mengarahkan pada penjualan yang tinggi, biaya rendah, margin tinggi, atau 

dalam cara lain menambah nilai  keuangan untuk perusahaan. Hal ini menjelaskan 

bahwa sumber daya dapat dinilai berharga ketika perusahaan memahami 

kegunaan sumber daya yang ada dengan menerapkan strategi yang meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut.  

Menurut Madhani (2010), teori RBT menganalisis sumber daya internal 

organisasi dan menekankan sumber daya dan kemampuan dalam merumuskan 

strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Menurut teori 

RBT, sumber daya dapat didefinisikan secara luas untuk mencakup aset, proses 

organisasi, atribut perusahaan, informasi, atau pengetahuan dikendalikan oleh 

perusahaan yang dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan strategi 

mereka  (Barney, 1991).  Menurut Barney (1991), sumber daya pada organisasi 

yang sangat berharga, langka, susah ditiru, dan tidak ada penggantinya adalah 

sumber utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk kinerja yang 

keunggulan berkelanjutan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif serta 

berkelanjutan, Barney (1991) juga menjelaskan kriterianya agar sumber daya pada 

organisasi dapat unggul, antara lain:   
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1. Valuable atau Berharga  

Sumber daya harus dapat menambah efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Sumber daya yang menberikan nilai dapat membantu perusahaan menghadapi 

kondisi pasar.  

2. Rare atau Langka  

Sumber daya yang tidak mudah ditemukan para pesaing dapat dijadikan 

sebagai potensi yang dimiliki perusahaan. Perusahaan harus bisa menguasai 

sumber daya yang unik sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif 

dalam strategis bisnisnya.  

3. Imperfectly Imitable atau Susah Ditiru  

Sumber daya dapat memberikan keunggulan kompetitif jika perusahaan lain 

yang tidak memiliki sumber daya tersebut tidak bisa menirunya.  

4. Non – Suitable atau Tidak Ada Barang Pengganti  

Sumber daya yang tidak dapat digantikan dengan sumber daya lain dapat  

dijadikan keunggulan kompetitif karena perusahaan pesaing tidak bisa 

mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan alternative sumber daya 

yang lain.  

Barney (1991) membagi klasifikasi sumber daya menjadi tiga kelompok, yaitu:  

1. Modal dari sumber daya manusia yang meliputi pelatihan, pengamanan, dan 

wawasan.  

2. Modal sumber daya fisik yang meliputi teknologi, pabrik atau kantor, dan 

peralatan yang dimiliki suatu organisasi. 

3. Modal sumber daya organisasi yang meliputi struktural formal.  
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Modal Intelektual dalam RBT memenuhi kriteria – kriteria sebagai sumber daya 

yang valuable, yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif dan value bagi 

perusahaan. salah satu elemen Modal Intektual adalah human capital yang 

elemennya adalah sumber daya manusia atau karyawan. Jika sebuah perusahaan 

memiliki sumber daya manusia atau karyawan yang memiliki intellectual ability 

yang tinggi dan perusahaan tersebut dapat memaksimalkan kemampuan 

karyawannya, sehingga mampu menjadikan nilai tambah bagi perusahaan dan 

nilai tambah ini merupakan peningkatan kinerja perusahaan (Riahi-Belkaoui, 

2003). 

 

2.2 Pengertian Modal Intelektual / Intellectual Capital (IC) 

Istilah Modal Intelektual ini pertama kali digunakan oleh ahli teori 

terdahulu dalam teknologi informasi, riset inovasi, transfer teknologi, dan bidang-

bidang yang terkait dengan teknologi atau sistem. Hal ini merupakan sumber daya 

perusahaan seperti pelanggan, pekerja/karyawan, dan teknologi atau sistem dalam 

proses penciptaan nilai (value creation) perusahaan (Bukh et al.,2005). Modal 

intelektual merupakan asset yang tidak terlihat yang merupakan gabungan dari 

faktor manusia, proses dan pelanggan yang memberikan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan (Simarmata, 2015).  Modal Intelektual /Intellectual Capital 

memiliki 3 indikator pembentuk antara lain; human capital yang berhubungan 

dengan karyawan, customer atau releation capital yang berhubungan dengan 

pelanggan, structural atau organization capital yang berhubungan bagaimana 

perusahaan itu sendiri (Ulum, 2009 : 23). Mavridis (2004) dalam penelitiannya 
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diperusahaan perbankan di Jepang bahwa Modal Intelektual berpengaruh kuat, 

signifikan dan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kinerja perbankan.   

2.2.1 Nilai Tambah Untuk Modal Intelektual / Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC) 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) adalah suatu komponen 

organisasi yang dijadikan sebagai alat pengukur Modal Intelektual dengan 

menganalisis seberapa besar efisiensi yang bisa ditimbulkan pada perusahaan. 

Sesuai penelitian terdahulu, VAIC nantinya akan memberi informasi berupa aset 

berwujud dan tidak berwujud tentang value creation yang ada pada perusahaan 

menurut Ulum (2009). Menurut penelitian terdahulu, metode ini tidak rumit untuk 

digunakanan, karena data-datanya diambil dari akun-akun yang berada di dalam 

laporan keuangan seperti neraca, laba-rugi dan catatan terkait laporan keuangan 

itu sendiri menurut Ulum (2009). Modal Intelektual memiliki konsep yang sangat 

kompleks dan rumit sehingga para ahli yang meneliti hal ini tidak memiliki 

definisi yang benar-benar pasti untuk menjelaskan apa itu Modal Intelektual pada 

masyarakat umum.  

Beberapa definisi modal intelektual yang diterima oleh masyarakat adalah; 

“Modal intelektual adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan ke 

dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai” oleh Williams pada tahun 2001. Selain 

itu ada pula seorang ahli bernama Stewart yang mengutarakan pandangannya 

mengenai modal intelektual yaitu sebagai pengetahuan dalam pembentukan dan 

pengalaman yang dapat dipakai untuk menciptakan kekayaan, namun selain itu 

masih ada banyak lagi definisi dan pendapat para ahli mengenai modal intelektual 
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dan semuanya mengarah kepada modal intelektual sebagai sumber daya milik 

perusahaan yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan tergantung dari 

kinerja perusahaan tersebut. Modal ini dimulai dengan kemampuan perusahaan 

untuk menciptakan value added (VA). VA adalah indikator paling objektif untuk 

menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

penciptaan nilai (value creation) (Pulic, 1998). VA dihitung sebagai selisih antara 

output dan input (Yanwari, 2015 dan Simarmata, 2015). Pada penelitian 

Simarmata (2015) dijelaskan bahwa output (OUT) mempresentasikan pendapatan 

dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) 

mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh pendapatan. Hal 

penting di dalam model ini adalah bahwa beban karyawan tidak termasuk dalam 

IN dikarenakan peran aktifnya di dalam proses value creation, sehingga tidak 

dihitung sebagai biaya (cost) (Pulic, 1999). 

2.2.2 Pengukuran Modal Intelektual / Intellectual Capital (IC) 

Pengukuran Modal Intelektual adalah pengukuran aset tidak berwujud 

berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan bersaing yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Menurut Simarmata (2015) untuk melakukan pengukuran VAIC (Value Added 

Intellectual Coefficient) harus memperhatikan unsur pendukungnya atau biasa 

dikatakan sebagai indikator VAIC antara lain; VAHU (Value Added Human 

Capital), STVA (Structural Capital Value Added), VACA (Value Added Capital 

Employed). 
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1. VAHU (Value Added Human Capital)  

Value Added Human Capital (VAHU) merupakan alat ukur  intellectual 

capital untuk menunjukan berapa banyak Value Added (VA) yang dapat 

dihasilkan dengan dana tenaga kerja yang dianggarkan. Hubungan selanjutnya 

adalah VA dan HC (Human Capital). ”Value Added Human Capital” (VAHU) 

menunjukkan berapa banyak VA diciptakan oleh satu rupiah yang dihabiskan 

untuk karyawan. Hubungan antara VA dan HC menunjukkan kemampuan untuk 

menciptakan nilai HC dalam sebuah perusahaan. Konsisten dengan pandangan 

penulis Modal Intelektual terkemuka lainnya (Pulic, 1998) berpendapat bahwa 

total biaya gaji dan upah merupakan indikator perusahaan HC. VAHU menjadi 

indikator kualitas sumber daya manusia dari perusahaan dan kemampuan mereka 

untuk menghasilkan VA untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk HC. Modal 

manusia (Human Capital/HC) mengacu pada nilai kolektif dari modal intelektual 

perusahaan yaitu kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan (Pulic,1998) dan 

diukur dengan Human Capital Efficiency (HCE) atau nama lain dari VAHU yang 

merupakan indikator efisiensi nilai tambah (VA) modal manusia, sesuai dengan 

penelitian Jibu (2014) dan Simarmata (2014). 

2. STVA (Structural Capital Value Added) 

Structural Capital Value Added (STVA) adalah suatu indikator efisiensi 

terhadap nilai tambah / Value Added (VA). Hal ini merupakan indikasi yang 

dipakai untuk melihat bagaimana keberhasilan Structur Capital (SC) dalam 

penciptaan nilai. Hubungan VA dalam "Structural Capital Coefficient" (STVA),  

menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) dalam penciptaan nilai tambah 

(VA). Dalam model Pulic, SC adalah VA dikurangi HC. Apabila kontribusi dalam 



20 

 

 

penciptaan nilai HC kurang, maka semakin besar kontribusi dari SC menurut Tan 

et al. (2007). STVA mengukur jumlah SC yang diperlukan untuk menghasilkan 

rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana SC sukses dalam penciptaan 

nilai. Tidak seperti VACA dan VAHU, VA adalah pada penyebut untuk STVA, 

Yanwari (2015). Modal struktural (StructuralCapital/SC) dapat didefinisikan 

sebagai competitive intelligence, formula, sistem informasi, hak paten, kebijakan, 

proses, hasil dari produk atau sistem perusahaanyang telah diciptakandari waktu 

ke waktu (Pulic,1998; Firer dan Williams,2003), diukur dengan Structural Capital 

Efficiency (SCE) yang merupakan indikator efisiensi nilai tambah (VA) modal 

struktural sesuai dengan kata lain merupakan sarana prasarana pendukung kinerja 

karyawan menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jibu (2014) dan 

Simarmata (2015). 

3. VACA (Value Added Capital Employed) 

Value Added Capital Employed (VACA) adalah suatu indikator efisiensi 

terhadap nilai tambah modal yang dipakai. VACA memberikan gambaran tentang 

nilai tambah perusahaan berdasarkan modal yang digunakan. VACA juga dapat 

disimpulkan sebagai bentuk kalkulasi dari kemampuan pengelolaan perusahaan. 

Hubungan VA selanjutnya yaitu dengan menggunakan modal fisik (CA), disebut 

sebagai “value added capital coefficient” (VACA). Hal ini merupakan indikator 

bahwa VA diciptakan oleh satu unit modal fisik (CA). VACA menjadi indikator 

dari kemampuan intelektual perusahaan untuk lebih memanfaatkan modal fisik 

(Yanwari 2015). Modal yang digunakan (Capital Employed/CE) nama lain dari 

VACA didefinisikan sebagai total modal yang dimanfaatkan dalam aset tetap dan 

lancar suatu perusahaan (Pulic, 1998; Firer dan Williams, 2003), diukur dengan 
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Capital Efficiency Employed (CEE) yang merupakan indikator efisiensi nilai 

tambah (VA) modal yang digunakan (Jibu, 2014). Pulic (1999) menyatakan 

bahwa capital employed merupakan tingkat efisiensi yang diciptakan oleh modal 

fisik dan keuangan. Hal ini memperlihatkan semakin tinggi nilai capital employed 

suatu perusahaan maka semakin efisien pengelolaan modal intelektual berupa 

bangunan, tanah, peralatan, atau pun teknologi yang dengan mudah dibeli dan 

dijual di pasar pada perusahaan yang bersangkutan (Simarmata, 2015). 

 

2.3 Struktur Modal 

Teori struktur modal modern dimulai pada tahun 1958, ketika Profesor 

Franco Modigliani dan Merton Miller (MM) menerbitkan apa yang disebut 

sebagai salah satu artikel keuangan paling berpengaruh yang pernah ditulis. Teori 

MM membuktikan, dengan sekumpulan asumsi yang sangat membatasi, bahwa 

nilai sebuah perusahaan tidak terpengaruh oleh struktur modalnya (Kusumajaya, 

2011). Hasil yang diperoleh MM menunjukkan bahwa bagaimana cara sebuah 

perusahaan akan mendanai operasinya tidak akan berarti apa-apa, sehingga 

struktur modal adalah suatu hal yang tidak relevan. Membahas struktur modal 

sama saja meyinggung struktur keuangan. Struktur keuangan adalah cara 

bagaimana perusahaan membiayai aktivanya dan dapat dilihat pada seluruh sisi 

kanan dari neraca yang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, 

dan modal pemegang saham. Sedangkan struktur modal perusahaan adalah 

pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, 

dan modal pemegang saham, (Kusumajaya, 2011). Jadi, dapat dikatakan struktur 
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modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya 

ysng sebenarnya. 

Pada umumnya pengambilalihan perusahaan dan pembelian melalui utang 

dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi arus kas bebas yang 

tersedia bagi para manajer (Brigham & Houston, 2004). Penelitian yang dilakukan 

oleh Kusumasari et al. (2009) menemukan bahwa pengaruh Struktur Modal 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Denise dan Robert (2009), menemukan bahwa strategi investasi 

yang berdasarkan kepemilikan modal dari dalam perusahaan (modal sendiri) 

memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas perusahaan, artinya jika 

perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar dari dana yang dipinjam daripada 

yang harus dibayar sebagai bunga, maka hasil pengembalian berupa profit untuk 

para pemilik akan meningkat. 

Struktur modal adalah perbandingan antara jumlah utang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Oleh karena itu, struktur modal diukur dengan debt to 

equity ratio (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total shareholder’s equity yang 

dimiliki perusahaan. Secara matematis DER dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Robert dan Danise, 1997) : 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 ÷ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 = 𝑫𝑬𝑹 

Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (utang) 

terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER 

menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin 
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besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin 

besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur (Robert, 1997). 

Kusumajaya (2011) sumber dana perusahaan dicerminkan oleh modal asing dan 

modal sendiri yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). Jika DER semakin 

tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas akan 

semakin rendah, sehingga DER mempunyai hubungan negatif dengan 

profitabilitas. 

 

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 

yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003:69). Menurut 

Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran 

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan 

dalam menghasilkan laba, sedangkan  menurut IAI (2007:3) kinerja keuangan 

adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya 

yang dimilikinya.Kinerja perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh Intellectual 

Capital adalah ROE (Jibu, 2016). Return on Equity (ROE) menurut Brigham dan 

Houston (2001), untuk melihat kinerja keuangan dari rasio laba bersih terhadap 

ekuitas saham biasa diukur sebagai tingkat pengembalian ekuitas saham biasa 

(return on common equity-ROE). ROE adalah tingkat pengembalian atas ekuitas 

pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik yaitu berupa jumlah aktiva bersih 

perusahaan. Return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan 
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perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan 

(Sartono, 2001). 

Penelitian dari Stein (2012) menunjukkan bahwa DER parsial berpengaruh 

signifikan dengan arah negatif terhadap ROE perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2006-2010 pada level of significance kurang dari 5% (sebesar 0,000%). 

Pada penelitian lain juga dikatakan  DER memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap ROE (Astuti, et al., 2015). Sedangkan penelitian lain ada yang 

menyebutkan bahwa Struktur modal, ukuran perusahaan, dan agency cost tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hanya struktur modal yang 

hampir signifikan (p-value 0.05).  Koefisien positif menunjukkan penggunaan 

utang dalam struktur modal membawa dampak yang baik terhadap kinerja 

perusahaan.  Ukuran perusahaan memang meningkatkan efisiensi discreationary 

expense namun tidak meningkatkan ROE (Khaira, 2011). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan Return On Equity (ROE) sebagai 

alat ukur untuk melihat kinerja keuangan perusahaan dari sisi profitabilitasnya. 

Adapun tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut (Munawir, 2000:31)(2007) 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.  

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.  
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3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga 

atas utang-utangnya termasuk membayar kembali pokok utangnya tepat pada 

waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para 

pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

2.4.1 Return On Equity (ROE) 

Return on equity (ROE) mempresentasikan return pemegang saham biasa 

dan biasanya menjadi bahan pertimbangan dan indikator keuangan yang penting 

bagi investor (Chen et. al., 2005). Return on Equity (ROE) dijelaskan Brigham 

dan Houston (2001), sebagai rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa diukur 

sebagai tingkat pengembalian ekuitas saham biasa (return on common equity-

ROE). ROE merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan dengan mengungkapkan berapa perusahaan dapat 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan dana yang diinvestasikan oleh 

para pemegang saham. Return on equity (ROE) merupakan tingkat pengembalian 

atas ekuitas pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva bersih 

perusahaan. Return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan 

menurut Sartono (2001). 
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2.5 Kerangka Konseptual Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

Penelitian 

Penelitian ini memiliki sauatu kerangka konseptual yang menggambarkan 

tujuan penelitian agar lebih mudah dipahami. Berikut ini adalah bagan kerangka 

konseptual penelitian ini: 

Bagan 2.1 

1Kerangka Konseptual 

 
 

Perancangan bagan kerangka konseptual ini didasari oleh penelitian 

terdahulu. Penelitian tentang Modal Intelektual umumnya erat dikaitkan oleh 

kinerja keuangan. Beberapa penelitian terdahulu melihat bahwa Modal Intelektual 

memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari beberapa sisi kinerja keuangan. Pada penelitian Simarmata 

(2015)  membuktikan bahwa dalam Modal Intelektual hanya human capital 

efficiency dan capital employed efficiency yang berpengaruh positif terhadap 

ROE.  Dalam penelitian ini ada variabel independen lainnya yaitu Struktur Modal 

yang umumnya dikaitkan oleh kinerja keuangan seperti yang dijelaskan oleh 

Kusumajaya (2011). Return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas dari ekuitas. Semakin besar hasil ROE maka kinerja keuangan 

perusahaan semakin baik menurut Kusumajaya (2011). Kinerja keuangan sendiri 

ROE 

VAHU 

STVA 

VACA 

DER 
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memiliki berbagai sisi tolak ukur umumnya yaitu ROE (Return On Equity) dan 

ROA (Return On Assets) sedangkan untuk mengukur struktur modal digunakan 

rumus DER (Debt to Equity Ratio).  

Melihat dari hal tersebut penelitian ini ingin mencari tahu hubungan dari 

DER terhadap Kinerja Keuangan yang dilihat dari satu sisi yang sama yaitu sisi 

Ekuitas/Equity maka variabel kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan 

ROE.  Hubungan antara Modal Intelktual dan Struktur Modal terhadap kinerja 

keuangan perusahaan sudah dibuktikan oleh para peniliti terdahulu. Penelitian 

menurut Chen et. al., (2005) menggunakan model Pulic (VAIC™) untuk menguji 

pengaruh antara Modal Intelktual dengan kinerja keuangan, hasilnya 

menunjukkan bahwa Modal Intelektual berpengaruh secara positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Kusumajaya (2011) struktur modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat kinerja keuangan yang digunakan untuk mengukur keuntungan suatu 

perusahaan.  

Cahyani (2015) untuk mengukur Modal Intelektual kita harus melihat tiga 

(3) indikator utama yang disebut Value Added Intellectual Capital (VAIC) antara 

lain yaitu; VAHU (Value Added Human Capital), VACA (Value Added human 

Capital), STVA (Strutural Capital Value Added). Selain itu penelitian ini juga 

akan membahas pengaruh dari Struktur Modal terhadap kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Pada umumnya pengambilalihan suatu perusahaan dan pembelian 

melalui utang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi arus 

kas bebas yang tersedia bagi para manajer (Brigham dan Houston, 2004).  
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Pembelanjaan yang dilakukan oleh manajemen keuangan akan membentuk 

struktur keuangan yang dapat menunjukkan komposisi perbandingan sumber dana 

perusahaan dalam membiayai operasioal perusahaan. Kusumajaya (2011) 

mengemukakan bahwa setiap perusahaan, keputusan dalam pemilihan sumber 

dana atau penyusunan struktur modal yang dihitung dengan melihat DER (Debt to 

Equity Ratio) merupakan hal penting sebab hal tersebut akan mempengaruhi 

struktur keuangan perusahaan, yang akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas. 

Struktur modal umumnya diukur dengan DER (Debt to Equity Ratio) adalah 

perbandingan total utang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitas 

perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Kusumajaya, 2011).  

Hasil penelitian Fachrudin (2011) secara langsung struktur modal hampir 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.Hasil penelitian  Wijaya (2012) dan 

Kuryanto (2008) yang menyatakan bahwa Modal Intelektual tidak berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga ada indikasi penggunaan 

aktiva fisik dan keuangan masih mendominasi untuk memberi kontribusi pada 

kinerja keuangan perusahaan sehingga terkesan Modal Intelektual belum berperan 

penting pada kontribusi kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Namun, hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian Tan et al. (2007) yang menyatakan ada 

pengaruh positif antara Modal Intelektual dengan Kinerja Keuangan perusahaan 

serta penelitian Bontis (2000) menyatakan pernyataan yang sama pada perusahaan 

Malaysia. 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas sebelumnya maka perumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut; 

1. Pengaruh VAHU, VACA dan STVA  terhadap Kinerja Keuangan 

1(a). Pengaruh VAHU Terhadap Kinerja Keuangan 

Pengaruh hubungan antara VAHU dengan kinerja keuangan dapat 

dipelajari dari dari teori RBT karena teori tersebut menjelaskan tentang 

analisa dan interpretasi sumber daya yang ada dalam suatu organisasi untuk 

memahami bagaimana organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia 

atau VAHU. Hal ini menjelaskan bahwa VAHU termasuk sumber daya yang 

dijelaskan dalam teori RBT. Sumber daya manusia sendiri meliputi 

pelatihan, pengalaman, dan wawasan yang dituangkan oleh perusahaan 

kepada sumber daya manusia didalamnya untuk melakukan control 

operasional dan pengembangan strategi operasional dalam suatu perusahaan. 

Pada penjelasan teori diatas VAHU dapat dikatakan berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan karena VAHU adalah sumber daya manusia 

yang mempengaruhi penerapan strategi manajemen keuangan dalam suatu 

perusahaan. Pada penelitian Jibu (2016) VAHU terbukti berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan sebagai cerminan bahwa peningkatan 

produktivitas karyawan itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan 

efisiensi human capital yaitu kompensasi atau gaji yang diberikan kepada 

karyawan. Untuk hipotesis pertama yang diajukan adalah pengaruh VAHU 

terhadap Kinerja Keuangan. Untuk menguji kembali dari temuan penelitian 
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terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H1(a) : Value Added Human Capital (VAHU) berpengaruh positif terhadap 

Return On Equity (ROE) dari kinerja keuangan suatu perusahaan. 

1(b). Pengaruh VACA Terhadap Kinerja Keuangan 

Pengaruh hubungan antara VACA dengan kinerja keuangan dapat 

dipelajari dari dari teori RBT karena teori tersebut menjelaskan tentang 

analisa dan interpretasi sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk 

memahami bagaimana organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya fisik atau 

VACA. Hal ini menjelaskan bahwa VACA termasuk sumber daya yang 

dijelaskan teori RBT. Sumber daya tersebut dapat meliputi teknologi, 

pabrik/kantor, dan peralatan yang digunakan perusahaan untuk mendukung 

dan menjalankan aktivitas operasional suatu perusahaan. 

Pada penjelasan teori diatas VACA dapat dikatakan berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan karena VACA merupakan sumber daya   

Hasil penelitian Fajarini dan Firmansyah (2012) dalam (Dwipayani, 2014) 

yang meneliti tentang pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan yang tercatat di LQ 45 selama tahun 2005 – 2007. Penelitian yang 

menggunakan analisis PLS ini menunjukkan bukti bahwa STVA dan VACA 

yang merupakan indikator yang paling signifikan dalam membentuk IC yang 

berpengaruh signifikan dengan kinerja perusahaan ROE, NPM, TAT dan 

ROA. Jibu (2016) menyatakan structural capital terbukti berpengaruh 

negatif terhadap employee productivity sedangkan ROE dan tobin’s q tidak 
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dipengaruhi oleh structural capital. Untuk menguji kembali dari temuan 

penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1(b): Structural Capital Value Added (STVA) berpengaruh positif 

terhadap Return On Equity  (ROE) dari kinerja keuangan suatu perusahaan.  

 

1(c). Pengaruh STVA Terhadap kinerja Keuangan 

Pengaruh hubungan antara STVA dengan kinerja keuangan dapat 

dipelajari dari dari teori RBT karena teori tersebut menjelaskan tentang 

analisa dan interpretasi sumber daya yang sudah dimiliki organisasi untuk 

memahami bagaimana organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya  struktur 

organisasi dari suatu perusahaan atau STVA. Hal ini menjelaskan bahwa 

STVA termasuk dalam sumber daya yang dijelaskan dalam teori RBT. 

Sumber daya tersebut dapat meliputi struktur formal dalam suatu organisasi 

atau badan usaha  yang berfungsi sebagai wadah pembagian tugas bagi para 

anggota organisasi atau badan usaha. 

Hasil penelitian Fajarini dan Firmansyah (2012) dalam (Dwipayani, 

2014) yang meneliti tentang pengaruh Modal Intelektual terhadap kinerja 

keuangan yang tercatat di LQ 45 selama tahun 2005 – 2007. Penelitian yang 

menggunakan analisis PLS ini menunjukkan bukti bahwa STVA dan VACA 

yang merupakan indikator yang paling signifikan dalam membentuk IC yang 

berpengaruh signifikan dengan kinerja perusahaan ROE, NPM, TAT dan 

ROA. Penelitian Clarke et al. (2011) dan Chen et al. (2005) menyatakan 



32 

 

 

bahwa peningkatan capital employed efficiency akan meningkatkan ROE 

dan employee productivity. Hal ini dikarenakan capital employed efficiency 

yang merupakan nilai tambah yang dihasilkan dari aset fisik. Dengan kata 

lain untuk meningktakan nilai tambah dan pengembalian terhadap ekuitas 

maka penggunaan aset fisik harus semakin efisien. Untuk menguji kembali 

dari temuan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1(c): Value Added Capital Employed (VACA) berpengaruh positif 

terhadap Return On Equity (ROE) dari kinerja keuangan suatu perusahaan. 

2. Pengaruh DER Terhadap Kinerja Keuangan 

Pengaruh hubungan antara DER dengan kinerja keuangan dapat 

dipelajari juga dari menyimpulkan teori RBT karena teori tersebut 

menjelaskan sumber daya yang unik untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan sehingga value bagi perusahaan dapat tercipta 

dan teori tersebut juga membahas bahwa suatu struktur dalam perusahaan 

juga termasuk sebagai komponen pencipta keunggulan yang kompetitif dari 

suatu organisasi atau badan usaha. Sesuai dengan penjelasan teori ini, DER 

dapat diklasifikasikan termasuk dalam pembahasan teori RBT. Hasil 

penelitian oleh (Yanwari, 2015) ini menunjukkan bahwa Intellectual 

Coeficient tidak berpengaruh dan Debt to Equity berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. (Stein, 2012) Rasio DER 

berpengaruh secara parsial terhadap ROE perusahaan – perusahaan industri 

tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-

2010 menghasilkan hasil analisis bahwa DER parsial tidak berpengaruh 
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terhadap ROE perusahaan manufaktur di BEI periode 2006-2010 pada level 

of significance kurang dari 5% (sebesar 0,000%). Kemampuan prediksi dari 

variable tersebut terhadap ROE sebesar 38,2% sebagaimana ditunjukkan 

oleh besarnya adjusted R square sebesar 38,2%, sedangkan sisanya 61,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model 

penelitian. Untuk menguji kembali dari temuan penelitian terdahulu maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap Return On 

Equity (ROE) dari kinerja keuangan suatu perusahaan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan hipotesis 

yang bertujuan untuk menguji pengaruh Modal Intelektual dan Struktur Modal 

terhadap kinerja keuangan  perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Dengan Variabel Independen yang digunakan adalah 

kinerja Modal Intelektual yang merupakan penciptaan nilai yang diperoleh atas 

pengelolaan Modal Intelektual. Pada penelitian ini kinerja Modal Intelektual disini 

diukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh Value Added Human 

Capital (VAHU), Structural Capital Value Added (STVA) dan Value Added 

Capital Employed (VACA). Kombinasi dari ketiga value added tersebut 

disimbolkan dengan nama VAIC. Variabel Independen selanjutnya adalah 

Struktur Modal yang diukur berdasarkan DER (Debt to Equity Ratio). Variabel 

Dependennya adalah Kinerja Keuangan Perusahaan yang diproksikan dengan 

Return On Equity (ROE). 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, tahun 2013-2015. Penentuan 

sampel diperkuat oleh penelitian Mavridis (2004) membuktikan penelitian pada 

perusahaan perbankan di Jepang dimana hasilnya membuktikan bahwa kinerja 

yang paling baik adalah bank yang mengelola IC-nya dengan lebih baik dan lebih 

sedikit penggunaan modal fisiknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
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merupakan data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia melalui website resminya (www.idx.co.id). 

Teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan metode purposive sampling 

yang merupakan metode pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan (kriteria) peneliti. Adapun proses 

seleksi sampel berdasarkan kriteria, yaitu sebagai berikut:  

1. Perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun 

berturut-turut selama periode 2013-2015 dan dapat diakses.  

2. Perusahaan perbankan yang menggunakan mata uang rupiah sebagai alat 

transaksi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia no.17/3/PBI/2015 tentang 

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Perusahaan perbankan dengan laporan keuangan yang memenuhi syarat 

perhitungan untuk mencari indikator pendukung variabel penelitian.  

Pemilihan kriteria sampel diatas berdasarkan data sekunder yang didapat 

dari berita media Detik Finance dan data laporan keuangan tahunan yang telah 

dipublikasikan secara resmi oleh BEI. Alasan pemilihan kriteria pertama adalah 

karena pada tahun 2013-2015 kondisi pertumbuhan perbankan di Indonesia 

mengalami perlambatan. Otoritas Jasa Keuangan dalam Detik Finance (2015) 

menyatakan kondisi perbankan selama tahun 2014 mengalami perlambatan, 

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit pada Desember 2014 

mengalami perlambatan masing-masing dari 13,79% dan 11,89%, lalu pada 

November 2014 menjadi sebesar 12,29% dan 11,58%. Merujuk pada berita detik 
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finance data pergerakan laporan keuangan tahunan pada BEI menunjukan 

kenaikan dan penurungan yang signifikan sehingga data pada tahun 2013-2015 

menarik untuk diteliti. Alasan pemilihan kriteria kedua adalah untuk menghindari 

kesalahan interpretasi mata uang asing. Disisi lain Bursa Efek Indonesia hanya 

menerima perusahaan yang mendaftarkan diri dengan mata uang uang rupiah 

didalam laporannya. Hal ini didukung dari peraturan Bank Indonesia Nomor 

17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang berisi: 

a. Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya 

kestabilan nilai tukar Rupiah.  

c. Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar 

Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam 

setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan 

sistem pembayaran berwenang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah 

dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia 

tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data sekunder. Data 

sekunder adalah jenis data historis yang sudah dikelompokan dan dikumpulkan 

oleh pihak lain menurut Jibu (2016). Jenis data seperti ini bisa didapatkan dari 

banyak sumber seperti internet via website, dari perusahaan terkait, perpustakaan 

umum, ataupun sumber lain yang menyediakan data-data sekunder yang 

dibutuhkan disuatu penelitian menurut Hermawan (2005). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah telaah dokumentasi. Telaah 

dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data 

sekunder yang dapat diakses pada Bursa Efek Indonesia untuk menyelesaikan 

masalah dalam penelitian ini seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian menurut Simarmata (2015).  Penelitian  menggunakan data 

sekunder yang bersumber dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan 

Galeri Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya (GIBEI UB) dan didukung 

juga www.google.com. Adapaun bentuk data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 2013 sampai 2015.  

http://www.idx.co.id/
http://www.google.com/
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Data yang diambil berupa Annual Report atau Laporan Keuangan Tahunan 

Perusahaan yang informasi didalamnya sudah cukup memenuhi untuk mendukung 

perhitungan ditiap variabel yang digunakan peneliti. Pada penelitian ini indikator 

Modal Intelektual akan dihitung dan dicari tahu tentang bagaimana kondisi 

VAHU/HCE (Human Capital Employe), STVA/SCE (Structur Capital Employe), 

VACA/CEE (Capital Employe Efficiency), DER dan ROE. Laporan keuangan 

berisi hal yang mencakup segala pergerakan keuangan yang beredar di suatu 

perusahaan. Hal ini diperkuat karena menurut Punomosidhi (2006) laporan 

keuangan adalah bentuk dari cara salah satu manajemen berkomunikasi terhadap  

pihak luar atau eksternal atau bisa juga calon pembeli saham untuk memberi 

gambaran kondisi suatu perusahaan  yang dianggap hal pokok dalam menilai 

suatu perusahaan dari suatu pelaporan keuangan.  

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dalam penelitian merupakan objek dari suatu penelitian yang 

menjadi fokus suatu penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi variabel independen dan variabel dependen. Berikut 

ini merupakan penjelasan dan cara pengukuran tentang variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini:     

3.4.1. Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Modal Intelektual atau 

Intellectual capital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja IC yang 

diukur berdasarkan tiga komponen yaitu human capital efficiency, structural 
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capital efficiency dan capital employed efficiency (Chen et al., 2005). Modal 

Intelektual tersebut diukur berdasarkan value added yang ada, yaitu human 

capital (VAHU), dan structural capital (STVA), capital employed (VACA) dan 

Struktur Modal diukur dengan DER. Kombinasi dari ketiga value added tersebut 

disimbolkan dengan nama VAIC yang dikembangkan oleh Pulic (1998; 1999; 

2000). Menghitung Modal Inetelektual dengan VAIC juga dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya oleh Simarmata (2015). Formulasi perhitungan VAIC 

adalah sebagai berikut :  

Output (OUT) = Total pendapatan. 

Input (IN) = Beban usaha kecuali beban karyawan. 

Value Added (VA): Selisih antara Output dan Input. 

VA = OUT – IN 

Output (OUT) mewakili pendapatan keseluruhan, semua produk dan layanan yang 

dijual di pasar. Input (IN) berisi semua pengeluaran. Pada perhitungan ini biaya 

tenaga kerja tidak dihitung menjadi input.  Biaya tenaga kerja tidak dapat dihitung 

sebagai biaya lagi dikarenakan adanya peran aktif dalam proses penciptaan nilai. 

Maka nilai tambah (VA) mewakili potensi kekayaan baru yang diciptakan dalam 

suatu periode (Pulic, 1998) 

Human Capital (HC) = Beban karyawan. 

Capital Employed (CE)= nilai buku dari aset bersih 

Structural Capital (SC) = VA - HC 
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Value Added Human Capital (VAHU) adalah rasio dari VA terhadap HC. Rasio 

ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan 

dalam HC terhadap value added organisasi (Pulic, 1998):  

HC = Beban Karyawan 

VAHU = VA/HC 

Structural Capital Value Added (STVA) adalah rasio dari SC terhadap VA. Rasio 

ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA 

dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai (Pulic 

1998):  

SC = VA-HC 

STVA = SC/VA 

Value Added Capital Coifficient (VACA) adalah rasio dari VA terhadap CE. 

Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap 

value added organisasi:  

VACA = VA/CE 

Value Added Intellectual (VAIC) merupakan total efisiensi atau intellectual 

ability perusahaan. Indikator VAIC yang tinggi merefleksikan kemampuan 

perusahaan untuk mengelola potensi modal intelektual yang dimilikinya dalam 

rangka mendatangkan nilai tambah (Simarmata, 2015) 

VAIC= VAHU + STVA + VACA 
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Selain VAIC, variabel independen lainnya adalah adalah Debt do Equity Ratio 

merupakan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas.  

DER = TOTAL LIABILITAS / TOTAL EKUITAS 

3.4.2. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan Return On Equity (ROE). (ROE) mengukur 

seberapa banyak keuntungan sebuah perusahaan dapat menghasilkan setiap rupiah 

dari modal pemegang saham. (ROE) mempresentasikan return pemegang saham 

biasa dan biasanya menjadi bahan pertimbangan dan indikator keuangan yang 

penting bagi investor (Chen et. al., 2005). Rumus untuk memperoleh ROE (Chen 

et. al., 2005) adalah:  

ROE = 100% x LABA SETELAH PAJAK / MODAL SAHAM 

 

3.5. Metode Analisis 

Penelitian ini mempunyai metode analisis statistik yang disesuaikan 

dengan judul dan variabel yang digunakan. Metode tersebut adalah metode 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah penjelasan tentang analisis regresi 

berganda, yaitu: 

3.5.1. Analisis Regresi Berganda 

Pada dasarnya analisis ini merupakan bentuk pengujian mengenai 

ketergantungan hubungan linear antara dua variabel independen atau lebih dengan 

satu variabel dependen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi 
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rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Ghozali, 2006). Maka untuk menguji pengaruh 

variabel independen yaitu Modal Intelktual (yang terdiri dari VAHU, VACA, 

STVA) dan DER terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Perusahaan 

(ROE), maka model regresi yang diajukan sebagai berikut:   

Y = α + (β1.VAHU + β2.STVA + β3.VACA) + β4 DER + e 

Keterangan:   

Y = Variabel dependen berupa Kinerja Keuangan yang diukur dari ROE 

α = konstanta   

β = koefisien regresi 

VAHU = Value Added Intellectual Capital 

STVA = Structure Value Added Intellectual Capital 

VACA = Value Added Capital Employee 

ROE = Return on Equity     

e = error    

 

3.6. Uji Asumsi Klasik 

Apabila pada model regresi dalam uji penelitian memiliki syarat-syarat 

tertentu seperti data yang digunakan memiliki tipe data berskala atau rasio, data 

memiliki distribusi normal, dan memenuhi uji asumsi klasik maka akan 

memberikan hasil penelitian yang baik. Adapun bagian-bagian dari uji asumsi 
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klasik, yaitu: uji normalitas, uji mutikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

3.6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang berguna apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian Ghozali 

(2006), menyatakan ada dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik 

dalam uji normalitas dengan cara melihat grafik histogram dan normal probability 

plot serta uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pemilihan uji 

statistik dipilih uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan melihat tingkat 

sigifikansnya. Tujuan pendeteksian normalitas data yaitu melihat apakah 

terdistribusi normal atau tidak denga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-

S). Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov > 0,05. 

3.6.2. Uji Multikolinearitas 

Penelitian Ghozali (2006) menyatakan, uji multikolinearitas berfungsi 

untuk melihat apakah adanya korelasi antar variabel bebas ditemukan dalam 

model regresi. Pengujian multikolinearitas dengan cara melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) masing masing variabel independen. Cara melihat nilai 

tersebut bisa dilakukan   apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka 

dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas, selanjutnya apabila 

nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF >10 maka dapat disimpulkan terdapat gejala 

multikolinearitas. 
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3.6.3. Uji Heterokedatisitas 

Penelitian Ghozali (2006) menyatakan, uji heteroskedastisitas berfungsi 

untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menganalisis masalah 

heteroskedastisitas, dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan kriteria 

sebagai tertentu. Pertama, apabila kriteria nilai signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap nilai absolut dari nilai residual yang dikuadratkan > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalaah 

heteroskedastisitas. Kedua, apabila  nilai signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap nilai absolut dari nilai residual yang dikuadratkan < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

3.6.4. Uji Autokorelasi 

Penelitian Ghozali (2006) menyatakan, uji autokorelasi berfungsi untuk 

melihat apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa apabila terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada masalah autokorelasi yang muncul karena observasi secara 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.   
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Pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel autokorelasi berikut ini: 

No. Nilai DW Kesimpulan 

1. 1,65 < DW < 2,35 Tidak ada autokorelasi 

2. 1,21 < DW < 1,65 Tidak dapat disimpulkan 

3. 2,35 < DW < 2,79 Tidak dapat disimpulkan 

4. DW < 1,21 Terjadi autokorelasi 

5. DW < 2,79 Terjadi autokorelasi 

Sumber : (Sulaiman, 2004) 

Hal tersebut disebabkan karena timbulnya residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi lainnya. Penelitian seperti ini dapat dikatakan baik 

apabila bebas dari autokorelasi yang pemeriksaan ada atau tidaknya autokorelasi 

menggunakan uji Durbin-Watson. 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis adalah suatu analisis untuk menguji pengaruh brand                    

image danbauran pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk 

masa depan dengan menggunakan uji t dan uji F. Derajat kepercayaan pada 

penelitian ini menggunakan batas nilai sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai 

signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 maka H0 ditolak dan HA 

diterima yang artinya bahwa masing-masing dari variabel independen 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian.   

3.7.1. Uji T 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pengaruh masing-masing variabel 

bebas yang terdapat pada model yang terbentuk untuk mengetahui apakah semua 
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variabel bebas yang ada pada model secara individual mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada model secara individual. Jika hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara 

parsial. 

3.7.2. Uji F 

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Modelatau Uji Anova, yaitu uji 

untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-

sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang 

kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Dimana uji F ini untuk 

menjelaskan apakah adanya pengaruh secara bersamaan atau simultan antara 

variabel X1 dan X2 terhadap Y. 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap variabel bebas (X1) dan 

(X2) terhadap variabel terikat (Y). Dengan demikian akan dapat diketahui model 

hubungan fungsional antara variabel tidak bebas (dependent variable) dengan 

variabel bebasnya (independent variable) yang terbentuk pada penelitian ini. Jika 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas (P value) < alpha 0,05, 

maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serempak. 

3.7.3. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 
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terbatas (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi dependen. 

Kenyataannya, nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Ghozali (2011) menyatakan bahwa “jika dalam 

uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap 

bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2= 1 

sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2 =(1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka 

adjusted R2 akan bernilai negatif”.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan pengamatan pada penelitian ini jumlah perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menerbitkan laporan 

keuangan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013, 2014 dan 2015 yang 

telah dipublikasikan yaitu sebanyak 37 perusahaan. Sesuai penjelasan ini sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37 perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEJ pada tahun 2013 hingga 2015. Pada penelitian ini pengambilan 

sampel dengan menggunakan metode purposive sampling maka dalam hal ini 

diperoleh sebanyak 37 x 3 = 111 data pengamatan. Daftar sampel perusahaan 

perbankan tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

1Penentuan Jumlah Sampel 

Perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 3 

tahun berturut-turut selama periode 2013-2015 dan dapat diakses.  

 

Perusahaan perbankan yang tidak menggunakan mata uang rupiah 

sebagai alat transaksi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia 

no.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Perusahaan perbankan dengan laporan keuangan yang tidak memenuhi 

syarat perhitungan untuk mencari indikator pendukung variabel 

penelitian. 
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(2) 

 

 

 

 

(4) 

Periode 2013-2015 (37x3) 

Jumlah sampel penelitian yang digunakan 111 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa sampel perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan seleksi beberapa 

seleksi. Adapun daftar nama perusahaan yang digunakan penelitian ini untuk 

dijadikan sampel penelitian sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

2Sampel Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2013-2015 

No. Nama Perusahaan KODE 

1 Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk AGRO 

2 Bank Agris Tbk AGRS 

3 Bank Artos Indonesia Tbk ARTO 

4 Bank MNC Internasional Tbk BABP 

5 Bank Capital Indonesia Tbk BACA 

6 Bank Central Asia Tbk BBCA 

7 Bank Harda Internasional Tbk BBHI 

8 Bank Bukopin Tbk BBKP 

9 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 

10 Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 

11 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 

12 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 

13 Bank Yudha Bhakti Tbk BBYB 

14 Bank J Trust Indonesia Tbk BCIC 

15 Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN 

16 Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk BEKS 

17 Bank Ganesha Tbk BGTB 

18 Bank Ina Perdana Tbk BINA 

19 Bank Jabar Banten Tbk BJBR 

20 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk BJTM 

21 Bank QNB Indonesia Tbk BKSW 

22  Bank Maspion Indonesia Tbk   BMAS  

23 Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 

24 Bank Bumi Arta Tbk BNBA 

25 Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 

26 Bank Maybank Indonesia Tbk BNII 

27 Bank Permata Tbk BNLI 

28 Bank Sinar Mas Tbk BSIM 

29 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN 
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30 Bank Victori Indonesia Tbk BVIC 

31 Bank Dinar Indonesia Tbk DNAR 

32 Bank Maypada Internasional Tbk MAYA 

33 Bank China Construction Bank Ind. Tbk MCOR 

34 Bank Mitraniaga Tbk NAGA 

35 Bank OCBC NISP Tbk NISP 

36 Bank Nationalobu Tbk NOBU 

37 Bank Pan Indonesia Tbk PNBN 

 

4.2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memiliki beberapa model pengujian. Adapun analisis 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Statistik Deskriptif 

 Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik 

sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi masing-masing variabel yang 

digunakan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Modal 

Intelektual dan Struktur Modal sebagai variabel independen, serta Kinerja 

Keuangan Perusahaan sebagai variabel dependennya. Berikut adalah deskripsi 

statistik dari masing-masing variabel. 

Tabel 4.3 

3Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1(a)_VAHU 111 0,2284 19,1057 3,154114 3,3242044 

X1(b)_STVA 111 -3,3787 0,9477 0,135179 1,0680821 

X1(c)_VACA 111 0,0014 6,2704 0,524852 1,3437695 

X2_DER 111 -22,6300 19,8500 6,590000 4,2927842 

Y_ROE 111 -16,2800 28,2000 7,548198 8,0507374 

Valid N (listwise) 111     

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengukuran statistik masing-masing variabel 

penelitian dari 111 data pengamatan. Pada variabel dependen VAHU memiliki 

kisaran hasil statistik sebesar 0,2284-19.1057. Nilai statistik minimum 0,2284 

yang diperoleh Perbankan di indonesia mencerminkan bahwa perusahaan 

melakukan investasi berupa physical capital, segala pengeluaran bagi karyawan 

dan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang produktivitas 

karyawan, lebih rendah dibandingkan dengan variabel independen lainnya yaitu 

STVA. Struktur modal merupakan investasi perusahaan, dimana investasinya 

hanya berfokus pada modal finansial, dengan perolehan nilai minimum sebesar -

3,3787 yang diperoleh Perbankan. 

 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang ditampilkan pada tabel 

4.3, nilai standar deviasi dari modal intelektual, struktur modal dan kinerja 

perusahaan perbankan diperoleh sebesar 3,3242044, 1,0680821, 1,3437695, 

4,2927842 dan 8,0507374 menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-rata 

sebesar 3,154114, 0,135179, 0,524852, 6,590000 dan 7,548198. Hal ini 

menunjukkan hasil yang baik karena standar deviasi yang merupakan 

penyimpangan dari data tersebut lebih kecil dari nilai rata-ratanya (Std. 

deviation>mean). 

 Untuk variabel dependen pada penelitian ini yaitu ROE memilih nilai 

statistik rata-rata (mean) sebesar 7,548198 mencerminkan bahwa kinerja 

perusahaan perbankan yang dimiliki oleh perusahaan perbankan persepsi investor 

terhadap bank tersebut dapat dikatakan sangat baik. Karena nilai statistik dari nilai 

perusahaan berada pada kisaran -16,28 sampai 28,20. Untuk ROE minimum 

dimiliki oleh perbankan dengan perolehan nilai statistik sebesar -
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16,28.Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang ditampilkan pada tabel 

4.3, nilai standar deviasi dari VAHU, STVA, VACA dan DER terhadap ROE 

diperoleh sebesar 3,3242044, 1,0680821, 1,3437695, 4,2927842 dan 

8,0507374menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 

3,154114, 0,135179, 0,524852, 6,590000 dan 7,548198. Hal ini menunjukkan 

hasil yang baik karena standar deviasi yang merupakan penyimpangan dari data 

tersebut lebih kecil dari nilai rata-ratanya (Std. deviation>mean). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

atau tidak heteroskedastisitas. Uji heterokesdaksitas dalam penelitian ini diuji 

dengan scaterplots. Data tidak mengalami heteroskedastisitas apabila dalam 

bagan scater plot titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka nol dan tidak 

membentuk pola tertentu yang teratur. Uji Heteroskedastisitas pada variabel 

VAHU, STVA, VACA dan DER terhadap ROE dapat dilihat pada bagan dibawah 

ini: 
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Bagan 4.1 

2Uji Heteroskedastisitas 

  

Hasil uji heteroskedastisitas variabel VAHU, STVA, VACA dan DER terhadap 

ROE menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka nol. 

Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan 

mengandung autokorelasi serial atau tidak di antara variabel pengganggu. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Durbin–Watson. Dengan hasil 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 

4Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .359a .129 .096 7.6533720 1.959 

a. Predictors: (Constant), X2_DER, X1(b)_STVA, X1(c)_VACA, X1(a)_VAHU 

b. Dependent Variable: Y_ROE   

Sumber : Data yang diolah peneliti, 2019 

 

 Berdasarkan hasil output diperoleh nilai statistik uji Durbin-Watson sebesar 

1,959 (mendekati 2, atau batasnya antara 1,6-2,4). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara variabel struktur modal dan 

modal intelektual dengan variabel nilai perusahaan. Pengujian autokorelasi 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson, yaitu dengan 

membandingkan nilai DW dengan nilai tabel d. Jika DW berada pada rentang d 

dan 4-d (0<d). 

  

d. Uji Multikolinearitas 

 Hasil pengujian asumsi Multikolinieritas menunjukkan di dalam model 

tidak terjadi Multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari matriks korelasi antara 

variabel bebas pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5  

5Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.160 1.501  5.434 .000   

X1_VAHU .682 .255 .282 2.676 .009 .741 1.349 

X1_STVA -.598 .791 -.079 -.756 .452 .746 1.341 

X1_VACA .579 .560 .097 2.034 .030 .941 1.063 

X2_DER -.453 .171 -.242 -2.651 .009 .988 1.012 

a. Dependent Variable: Y_ROE      

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 Pengujian multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat VIF dan nilai 

tolerance yang diperoleh. Jika nilai nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa seluruh nilai VIF pada variabel VAHU 

STVA, VACA dan DER Terhadap ROE lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

antar variabel bebas. 

e. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel 

terdistribusi secara normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 

pengujian grafik normal PPlot dan One-Sample Kolmogorov Smirnov test yang 

terdapat dalam program SPSS 16.0 for Windows. Data dikatakan terdistribusi 

dengan normal apabila residual terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat 

signifikansi di atas 5% (Ghozali, 2013:86). 
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 Pengujian Normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual yang 

diperoleh dari model mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian 

menunjukkan residual berdistribusi normal apabila titik-titik yang terlihat pada 

bagan hasil uji SPSS berada di sekitar garis diagonal. Adapun hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada bagan berikut : 

Bagan 4.2 

3Uji Normalitas (P-Plot) 

 

Bagan 4.2 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. Titik-titik yang 

menyebar di sekitar garis diagonal menunjukkan residual berdistribusi normal 

sehingga dapat disimpulkan bahwa residual antara variabel VAHU, STVA, 

VACA dan DER   terhadap ROE normal.  
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Bagan 4.3 

4Uji Normalitas (Histogram) 

  

Selain menggunakan p-plot, uji normalitas juga menggunakan histogram di Bagan 

4.3 kurva membentuk lonceng terbalik maka dianggap normal. Uji normalitas 

juga dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov 

seperti Tabel 4.6 

Tabel 4.6 

6Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
X1_VAHU X1_STVA X1_VACA X2_DER Y_ROE 

N 111 111 111 111 111 

Normal Parametersa Mean 3.154114 .135179 .524852 6.590000 7.548198 

Std. Deviation 3.3242044 1.0680821 1.3437695 4.2927842 8.0507374 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .207 .292 .478 .133 .100 

Positive .207 .223 .478 .088 .060 

Negative -.189 -.292 -.348 -.133 -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.184 3.074 5.032 1.401 1.052 

Asymp. Sig. (2-tailed) .433 .241 .545 .394 .218 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Data yang diolah peneliti, 2019 
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Dari Tabel 4.6, besarnya nilai Kolmogorov-SmirnovZ adalah 2.184 untuk VAHU, 

3.074 untuk STVA, 5.032, untuk VACA, 1.401 untuk DER dan 1.052 untuk ROE 

sehingga lebih besar dari 0,05. Demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan distribusi 

residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh residual pada 

setiap variabel berdistribusi normal. 

 

4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Analisis Regresi Linier Berganda ditujukan untuk mengetahui pengaruh 

atau hubungan variabel VAHU, STVA, VACA dan DER serta variabel terikat 

berupa ROE. Guna memperoleh hasil yang lebih akurat, peneliti menggunakan 

bantuan program software SPSS versi 17.00 dari Tabel coefficient maka 

dihasilkan output pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

7Pengujian Regresi Berganda 

Coefficientsa 
  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

Keterangan 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

  

1 (Constant) 

8.160 1.501 

  
5.434 .000 

      

X1_VAHU 
.682 .255 .282 2.676 .009 .741 1.349 

Signifikan 

X1_STVA 
-.598 .791 -.079 -.756 .452 .746 1.341 

Tidaksignifikan 

X1_VACA 
.579 .560 .097 2.034 .030 .941 1.063 

Signifikan 

X2_DER 
-.453 .171 -.242 -2.651 .009 .988 1.012 

Signifikan 

a. Dependent Variable: Y_ROE             

Sumber: Data diolah penulis, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 maka persamaan regresinya tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut:  
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Y’ = a + b1X1+ b2X2+b3X3+b4X4+e 

Y’ = 8.240+0.320X1+(-0.065)X2+0.820X3+(-0.334)X4+1.390 

Keterangan: 

Y’   = ROE 

a  = konstanta 

b1  = koefisien regresi 

X1  = VAHU 

X2  = STVA 

X3  = VACA 

X4  = DER 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

dirumuskan. Jawaban ini harus diuji kebenarannya secara empiris. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji yang 

menunjukan tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yaitu ROE. Pengujian hipotesis memiliki beberapa bentuk pengujian. Adapun 

bentuk uji hipotesis antara lain sebagai berikut:  

a. Uji T 

Uji T pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara parsial yang berpengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel dependen, derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai 

signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis 
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alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. 

Menurut kriteria pengujian: 

H0 ditolak apabila t hitung > t tabel (2.000) 

Ha diterima apabila t hitung < tabel (2.000) 

Uji statistik t-test (parsial) menunjukan pengaruh VAHU, STVA, VACA dan 

DER terhadap ROE adalah berpengaruh secara parsial. Berdasarkan hasil uji 

SPSS 17 maka hasil uji T pada Tabel 4.7 , maka dapat dideskripsikan sebagai 

berikut, yaitu:  

a) Konstanta sebesar 8,160; artinya jika VAHU (X1(a)), STVA (X1(b)), VACA 

(X1(c)) dan DER (X2) adalah 0, maka ROE (Y) nilainya adalah 8,160 atau 

jika variabel ROE tidak dipengaruhi oleh variabel lain maka nilainya adalah 

positif 8,160. 

b) Koefisien regresi variabel VAHU (X1(a)) sebesar 0,682  artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan variabel VAHU mengalami kenaikan 1%, 

maka ROE (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,682. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi pengaruh positif VAHU terhadap ROE, semakin baik 

VAHU maka semakin besar ROE.  Koefisien Variabel VAHU X1(a) memiliki 

nilai signifikansi (Sig.) 0,009 pada tabel Coefficientsa dengan nilai α (derajat 

signifkansi) 0,05 artinya 0,009< 0,05 atau terdapat pengaruh dan uji t 

menunjukkan 2,676> t tabel (2,000). Artinya VAHU berpengaruh positif 

terhadap ROE, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. 

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa jika VAHU 

meningkat maka ROE juga mengalami peningkatan. 
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c) Koefisien regresi variabel STVA (X1(b)) sebesar -0,598 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan STVA mengalami kenaikan 1%, maka 

ROE (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,598. Koefisien bernilai negatif 

artinya terjadi pengaruh negatif antara STVA terhadap ROE, semakin baik 

STVA maka semakin besar ROE. Koefisien Variabel STVA X1(b) memiliki 

nilai signifikansi (Sig.) 0,452 pada tabel Coefficientsa dengan nilai α (derajat 

signifkansi) 0,05 artinya 0,452> 0,05 atau tidak terdapat pengaruh dan uji t 

menunjukkan -0,746< t tabel (2,000). Artinya STVA berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap ROE, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 

ditoak. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa jika STVA 

meningkat maka ROE tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut STVA bahwa dalam garis besar dapat dikatakan tidak berpengaruh.  

Hal tersebut menunjukan bahwa Hipotesis 1(b) ditolak. 

d) Koefisien regresi variabel VACA (X1(c)) sebesar 0,579; artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan VACA mengalami kenaikan 1%, maka 

ROE (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,579. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif antara VACA terhadap ROE, semakin baik 

VACA maka semakin besar ROE. Koefisien Variabel VACA (X1(c)) 

memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.030 pada tabel Coefficientsa dengan nilai α 

(derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.030< 0.05 atau terdapat pengaruh dan uji t 

menunjukkan 2.034>t tabel (2.000). Artinya VACA berpengaruh positif 

terhadap ROE, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. 

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa jika VACA 



62 

 

 

 

 

 

 

meningkat maka ROE juga mengalami peningkatan.Hal tersebut menunjukan 

bahwa Hipotesis 1(c) diterima. 

e) Koefisien regresi variabel DER (X2) sebesar -0,453; artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan DER mengalami kenaikan 1%, maka ROE 

(Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,453. Koefisien bernilai negatif 

artinya terjadi pengaruh negatif antara DER terhadap ROE, semakin 

meningkat DER maka semakin menurunnya ROE. Koefisien Variabel DER 

(X2) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.009 pada tabel Coefficientsa dengan 

nilai α (derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.009 <0.05 atau terdapat pengaruh 

dan uji t menunjukkan -2.651>t tabel (2.000).  Artinya DER berpengaruh 

negatif terhadap ROE, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ditolak 

dikarenakan pengajuan hipotesis tersebut adalah positif. Berdasarkan hasil uji 

tersebut dapat disimpulkan bahwa jika DER meningkat maka ROE akan 

mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukan bahwa Hipotesis 2 ditolak. 

b. Uji F  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apabila semua variabel 

independen atau bebas yang dimaksukan dalam model mempunyai ketepatan 

model terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013). Pengujian ini 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya dalam 

artian seluruh variable berpengaruh secara simultan. Pada uji F terdapat kriteria 

uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
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Tabel 4.8 

8Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 920.726 4 230.182 3.930 .005a 

Residual 6208.855 106 58.574   

Total 7129.581 110    

a. Predictors: (Constant), X2_DER, X1_STVA, X1_VACA, X1_VAHU  

b. Dependent Variable: Y_ROE     

 

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan hasil dari uji statistik F 

didapatkan nilai statisticf hitung 3,930 dan nilai signifikasi 0,005 dimana hasil ini 

lebih besar dari F tabel (2,69) pada n sebesar 111 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen Modal Intelektual 

dengan indikator VAHU, STVA, VACA dan variabel independen Struktur Modal 

dengan indikator DER berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel dependen penelitian ini yaitu ROE.  

c. Hasil Analisa Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa 

besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelasakan varians dan variabel 

terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan 

menguadratkan koefisien korelasi (R) ini mencerminkan seberapa besar variasi 

dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. bila nilai koefisien 

determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat 

diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y 

secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel X. Hasil uji determinasi R2 

terdapat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.9 

9Koefisian Determinasi R2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .359a .129 .096 7.6533720 1.959 

a. Predictors: (Constant), X2_DER, X1_STVA, X1_VACA, X1_VAHU 

b. Dependent Variable: Y_ROE   

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 

0.129 atau (12,9%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh 

variabel independen yang terdiri dari VAHU, STVA, VACA dan DER terhadap 

ROE sebesar 12,9%. Atau variasi variabel independen yang terdiri dari VAHU, 

STVA, VACA dan DER mampu menjelaskan sebesar 12,9% variasi variabel 

dependen (ROE). Sedangkan sisanya sebesar 87,1% dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan 

model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 

7.6533720, hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi ROE adalah 

7.6533720. Sebagai pedoman jika Standard error of the estimate kurang dari 

standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian meliputi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah penjelasan pengaruh antar variabel 

penelitian, yaitu:  
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1. Pengaruh indikator Modal Intelektual terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan. 

Variabel Modal Intelektual memiliki beberapa indikator. Indikator tersebut 

merupakan bagian yang berguna untuk mengukur variabel Modal Intelektual, 

antara lain yaitu: 

1.a. Pengaruh VAHU (Value Added Human Capital) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel VAHU (X1) memiliki nilai 

signifikansi (Sig.) 0,009 pada tabel Coefficientsa dengan nilai α (derajat 

signifkansi) 0,05 artinya 0,009 <0,05 dan uji t menunjukkan 2,676>t tabel (2,000) 

atau terdapat pengaruh. Artinya VAHU berpengaruh positif terhadap ROE, 

sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji tersebut 

dapat disimpulkan bahwa jika VAHU meningkat maka ROE juga mengalami 

peningkatan. Arah hubungan yang positif menjelaskan bahwa terdapat 

kecenderungan dalam mempengaruhi kinerja keuangan (return on equity). 

Value Added Human Capital (VAHU) merupakan alat ukur intellectual 

capital untuk menunjukan berapa banyak Value Added (VA) yang dapat 

dihasilkan dengan dana tenaga kerja yang dianggarkan. Hubungan selanjutnya 

adalah VA dan HC (Human Capital). ”Human Capital Coefficient” (VAHU) 

menunjukkan berapa banyak VA diciptakan oleh satu rupiah yang dihabiskan 

untuk karyawan. Hubungan antara VA dan HC menunjukkan kemampuan untuk 

menciptakan nilai HC dalam sebuah perusahaan. Konsisten dengan pandangan 

penulis Modal Intelektual terkemuka lainnya (Pulic, 1998) berpendapat bahwa 

total biaya gaji dan upah merupakan indikator perusahaan HC. VAHU menjadi 
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indikator kualitas sumber daya manusia dari perusahaan dan kemampuan mereka 

untuk menghasilkan VA untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk HC. Modal 

manusia (Human Capital/HC) mengacu pada nilai kolektif dari modal intelektual 

perusahaan yaitu kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan (Pulic,1998) dan 

diukur dengan Human Capital Efficiency (HCE) yang merupakan indikator 

efisiensi nilai tambah (VA) modal manusia (Jibu, 2014). Pada penelitian 

Simarmata (2015) VAHU terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

sebagai cerminan bahwa peningkatan produktivitas karyawan itu bisa dilakukan 

dengan cara meningkatkan efisiensi human capital yaitu kompensasi atau gaji 

yang diberikan kepada karyawan.  

 

1.b. Pengaruh STVA (Structural Capital Value Added) terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Perbankan  

Hasil penelitian menunjukkan Variabel STVA (X2) memiliki nilai 

signifikansi (Sig.) 0,452 pada tabel Coefficientsa dengan nilai α (derajat 

signifkansi) 0,05 artinya 0.452>0,05 dan uji t menunjukkan -0,756 >t tabel 

(2.000) atau tidak terdapat pengaruh. Artinya STVA tidak berpengaruh terhadap 

ROE, karena nilai signifikansinya dalam uji t menunjukan angka yang lebih besar 

dari 0,05 dan nilai t STVA sebesar -0,756 membuktikan lebih kecil dari standart 

nilai t tabel yang sebesar 2,000 sebagai kriteria pengujian untuk menentukan 

hipotesis diterima atau ditolak sesusai dalam pembahasan uji t.  Sesuai penjelasan 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 1(b) ditolak karena tidak terdapat 

pengaruh yang diberikan oleh STVA terhadap ROE pada perusahaan perbankan. 
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Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa jika STVA tidak 

meningkat maka ROE juga tidak mengalami peningkatan. 

Structural Capital Value Added (STVA) adalah suatu indikator efisiensi 

terhadap nilai tambah / Value Added (VA). Hal ini merupakan indikasi yang 

dipakai untuk melihat bagaimana keberhasilan Structur Capital (SC) dalam 

penciptaan nilai. Hubungan VA dalam "Structural Capital Coefficient" (STVA), 

menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) dalam penciptaan nilai tambah 

(VA). Dalam model Pulic, SC adalah VA dikurangi HC. Apabila kontribusi dalam 

penciptaan nilai HC kurang, maka semakin besar kontribusi dari SC menurut Tan 

et al. (2007). STVA mengukur jumlah SC yang diperlukan untuk menghasilkan 

rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana SC sukses dalam penciptaan 

nilai. Tidak seperti VACA dan VAHU, VA adalah pada penyebut untuk STVA, 

Yanwari (2015). Modal struktural (StructuralCapital/SC) dapat didefinisikan 

sebagai competitive intelligence, formula, sistem informasi, hak paten, kebijakan, 

proses, hasil dari produk atau sistem perusahaan yang telah diciptakandari waktu 

ke waktu (Pulic,1998; Firer dan Williams,2003), diukur dengan Structural Capital 

Value Added (STVA) yang merupakan indikator efisiensi nilai tambah (VA) 

modal struktural (Jibu, 2014). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Clarke et al. (2011), Chen et al. (2005), Simarmata (2015)  

yang membuktikan bahwa structural capital value added tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti structural capital value added 

bukanlah komponen intellectual capital yang cocok digunakan jika perusahaan 

ingin meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal ini ROE. 
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1.c. Pengaruh VACA (Value Added Capital Employed)  terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Perbankan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel VACA (X3) memiliki nilai 

signifikansi (Sig.) 0,030 pada tabel Coefficientsa dengan nilai α (derajat 

signifkansi) 0,05 artinya 0,030< 0,05 dan uji t menunjukkan 2,034 >t tabel (2,000) 

atau terdapat pengaruh. Artinya VACA berpengaruh positif terhadap ROE, 

sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji tersebut 

dapat disimpulkan bahwa jika VACA meningkat maka ROE juga mengalami 

peningkatan. 

Value Added Capital Employed (VACA) adalah suatu indikator efisiensi 

terhadap nilai tambah modal yang dipakai. VACA memberikan gambaran tentang 

nilai tambah perusahaan berdasarkan modal yang digunakan. VACA juga dapat 

disimpulkan sebagai bentuk kalkulasi dari kemampuan pengelolaan perusahaan. 

Hubungan VA selanjutnya yaitu dengan menggunakan modal fisik (CA), disebut 

sebagai “value added capital coefficient” (VACA). Hal ini merupakan indikator 

bahwa VA diciptakan oleh satu unit modal fisik (CA). VACA menjadi indikator 

dari kemampuan intelektual perusahaan untuk lebih memanfaatkan modal fisik 

(Yanwari 2015). Modal yang digunakan (Capital Employed/CE) didefinisikan 

sebagai total modal yang dimanfaatkan dalam aset tetap dan lancar suatu 

perusahaan (Pulic, 1998; Firer dan Williams, 2003), diukur dengan Capital 

Efficiency Employed (CEE) yang merupakan indikator efisiensi nilai tambah (VA) 

modal yang digunakan (Jibu 2014). Hasil penelitian ini konsisten dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Chan (2009), Firer & Williams (2003), Simarmata 

(2015). Proporsi utang yang besar dibandingkan dengan aset menjadikan utang 

tersebut sebagai modal untuk reinvestasi. Sesuai penjelasan tersebut, maka 

pengembalian untuk modal yang didapatkan dari Investor menjadi lebih besar 

dikarenakan keuntungan dari penggunaan utang untuk investasi tersebut. Capital 

employed efficiency menjadi komponen intellectual capital yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. penelitian ini terbukti capital employed 

efficiency berpengaruh positif terhadap ROE. 

 

2. Pengaruh DER (Debt to Equity Ratio) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel DER (X4) memiliki nilai 

signifikansi (Sig.) 0,009 pada tabel Coefficientsa dengan nilai α (derajat 

signifkansi) 0,05 artinya 0,009<0,05 atau terdapat pengaruh dan uji t 

menunjukkan -2,015>t tabel (2,000) sehingga dapat dikatakan pengaruhnya dalam 

bentuk negatif. Artinya DER berpengaruh negatif terhadap ROE, sehingga dapat 

dikatakan bahwa hipotesis ditolak. Jadi arah koefisien tidak sesuai dengan yang 

dihipotesiskan yaitu arah positif. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jika DER meningkat maka ROE akan mengalami penurunan. 

Struktur modal adalah perbandingan antara jumlah utang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Oleh karena itu, struktur modal diukur dengan debt to 

equity ratio (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total shareholder’s equity yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari 
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total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin 

tinggi DER menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka 

panjang) semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga 

berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur 

(Robert, 1997). Kusumajaya (2011) sumber dana perusahaan dicerminkan oleh 

modal asing dan modal sendiri yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

Jika DER semakin tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

profitabilitas akan semakin rendah, sehingga DER mempunyai hubungan negatif 

dengan profitabilitas. 

Pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003:69). Menurut Sucipto 

(2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menghasilkan laba, sedangkan menurut IAI (2007:3) kinerja keuangan adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang 

dimilikinya.Kinerja perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh Intellectual Capital 

adalah ROE (Jibu, 2016). Return on Equity (ROE) menurut Brigham dan Houston 

(2001), untuk melihat kinerja keuangan dari rasio laba bersih terhadap ekuitas 

saham biasa diukur sebagai tingkat pengembalian ekuitas saham biasa (return on 

common equity-ROE). ROE adalah tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik 

perusahaan. Ekuitas pemilik yaitu berupa jumlah aktiva bersih perusahaan. Return 

on equity atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan modal intelektual memberikan dampak 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Akan tetapi, tidak semua variabel pada Modal Intelektual memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel VAHU dan VACA 

terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tesebut 

mencerminkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan VAHU atau meningkatkan biaya karyawan dengan menjaga 

kesejahteraan karyawan dalam dalam perusahaan perbankan. Kinerja keuangan 

sebuah perusahaan ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dana 

ketenagakerjaan yang dianggarkan. VACA mencerminkan bahwa kinerja 

keuangan dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan modal fisik yang dapat 

berupa aset tetap dan lancar perusahaan perbankan. Semakin efisien perusahaan 

dalam mengelolah nilai tambah modal yang dipakai oleh perusahaan maka kinerja 

keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan semakin meningkat. 

Berbeda halnya dengan variabel STVA yang menunjukan STVA tidak 

memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh STVA 

yang tidak signifikan menunjukan bahwa kemampuan perusahaan dalam 

mendukung usaha karyawan belum mampu memberikan pengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

peningkatan STVA hanya akan menurunkan produktivitas karyawan dikarenakan 

perusahaan belum melihat modal yang digunakan untuk structural capital 
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menjadi salah satu nilai tambah bagi perusahaan. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan maka perusahaan 

dianjurkan untuk menurunkan STVA.  

Sedangkan variabel di luar modal intelektual yang juga diteliti dalam 

penelitian ini adalah struktur modal yang diukur menggunakan DER. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan kearah yang baik. Hal ini membuktikan bahwa untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan, maka perusahaan diharuskan untuk melakukan pengelolaan 

yang hati-hati terhadap hutang perusahaan artinya perusahaan yang memiliki 

tingkat kinerja keuangan yang tinggi cendrung diakibatkan karena mengambil 

utang lebih sedikit. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini adalah 

ketidaklengkapan laporan keuangan yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia 

menyebabkan penelitian tidak maksimal karena sulitnya mencari komponen 

hitung dari varibel yang digunakan. Keterbatasan selanjutnya yaitu beberapa 

laporan keuangan yang sudah lengkap tetapi dalam bentuk data fotokopian yang 

kurang baik kualitasnya sehingga tidak dapat terbaca dengan jelas tulisan dan 

angkanya. Hal tersebut menjadikan jumlah sampel data hanya 37 bank saja. 
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5.3. Saran 

Saran penelitian ini diharapkan untuk Bursa Efek Indonesia agar 

menciptakan ketetapan regulasi untuk para perusahaan yang terdaftar harus 

melengkapi dokumen agar kelengkapan laporan keuangan seragam dengan semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saran selanjutnya diharapkan 

Bursa Efek Indonesia menciptakan regulasi standar kualitas dokumen laporan 

keuangan agar mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 
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