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ABSTRACT 
     This research aims to examine the effect of intellectual capital on company performance. Intellectual 

capital is measured by VAIC method which has three variables : Value Added Capital Employed 

VACA), Value Added Human Capital (VAHU), and Structural Capital Value Added (STVA), while 

company performance is measured using ROA (Return on Assets). To collect the data, this study used 

purposive sampling of 10 Indonesia Sharia Bank during 2013 – 2016. Regression analysis used as 

analysis method.  The result shows that only VACA and VAHU have significant positive effect on 

ROA. The STVA has a negative significant effect on ROA. This indicates that Indonesia Sharia Banking 

still rely on physical assets as measured by physical capital followed by human capital in creating added 

value for the company which ultimately impact to the improvement of  company performance. 

Keywords : Intellectual Capital, Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM), Financial 

performance 

 

ABSTRAK 
     Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. 

Intellectual Capital diukur dengan metode VAIC yang memiliki tiga variabel yaitu Value Added 

Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) dan Structural Capital Value Added 

(STVA), sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan ROA (Return on Assets). 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pengumpulan data sehingga menetapkan 

10 Bank Syariah selama periode 2013-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya VACA dan VAHU yang berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA. Adapun STVA berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan 

Perbankan Syariah Indonesia masih mengandalkan aset fisiknya yang diukur dengan physical capital 

diikuti dengan human capital dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan yang akhirnya 

berdampak bagi peningkatan kinerja perusahaan. 

Kata kunci : Intellectual Capital, Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM), Kinerja 

Keuangan 

 

PENDAHULUAN 

     Perkembangan perbankan syariah telah 

mengalami kemajuan yang pesat di 

Indonesia. Kemajuan-kemajuan tersebut 

meliputi aspek kelembagaan, pangsa pasar, 

perangkat regulasi, sistem pengawasan dan 

literasi masyarakat terhadap layanan jasa 

keuangan keuangan syariah (Maisaroh, 

2014). Dari aspek kelembagaan, jumlah 

bank yang melakukan kegiatan usaha 

syariah meningkat seiring dengan 

munculnya pemain-pemain baru di pasar 

keuangan syariah. Per Desember 2016, 

industri perbankan syariah terdiri dari 13 

Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha 

Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum 

Konvensional dan 166 Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah dengan total aset sebesar 

Rp 365.661,801 miliar (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2016). Menurut data statistik 

perbankan syariah yang dipublikasikan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 
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2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

aset mencapai lebih dari 20% jika 

dibandingkan periode yang sama ditahun 

sebelumnya.  

     Pangsa pasar perbankan syariah 

terhadap industri perbankan nasional 

meningkat menjadi 5,3% ditahun 2017. 

Melihat hal tersebut, Asosiasi Bank Syariah 

Indonesia (Asbisindo) yakin akan kinerja 

dari perbankan syariah di tahun 2017 akan 

semakin meningkat (Infobank, 2017). Dari 

kemajuan-kemajuan diatas, membuktikan 

bahwa perkembangan industri perbankan 

syariah nasional mulai mendapatkan respon 

positif dari konsumen Indonesia. Kondisi 

tersebut juga didukung dengan adanya 

faktor-faktor yang mendukung seperti 

regulasi pemerintah yang mendukung, 

perekonomian negara yang stabil, serta 

gencarnya program promosi dan edukasi 

kepada masyarakat. 

     Persaingan bisnis di sektor perbankan 

memicu manajemen bank syariah untuk 

lebih fokus terhadap strategi yang 

dijalankan agar dapat meraih keunggulan 

kompetitif (Cahyati, 2016). Sejak tahun 

1990-an, perhatian terhadap praktik 

pengelolaan aset tidak berwujud (intangible 

asset) telah meningkat secara dramatis 

(Harrison dan Sullivan, 2000). Salah satu 

pendekatan yang digunakan dalam 

penilaian dan pengukuran intangible asset 

tersebut adalah Intellectual Capital (IC) 

Konsep manajemen intellectual capital 

merupakan konsep dalam praktik 

pengelolaan aset tak berwujud (intangible 

asset) yang tidak tercantum secara eksplisit 

dalam laporan keuangan tetapi berdampak 

positif pada kinerja perusahaan (Edvinsson 

(1997) dalam Ozkan et al. (2016)). 

     Konsep IC ini menjadi kajian penelitian 

baru yang mendapatkan perhatian cukup 

besar dari para ahli di berbagai disiplin 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis pada pengetahuan (knowlege-

based economy) (Stable et al. 2011). 

Konsep ini telah menjadi suatu konsep yang 

umum diterapkan pada unit usaha bisnis di 

negara-negara maju maupun negara 

berkembang. Namun masih banyak unit 

usaha bisnis di Indonesia yang cenderung 

menggunakan konsep conventional based 

yang dapat menyebabkan produk yang 

dihasilkan miskin akan pengetahuan dan 

teknologi (Yusuf dan Sawitri, 2009). 

Menurut Pulic (1998), tujuan utama dalam 

ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah 

untuk menciptakan value added. 

Sedangkan untuk dapat menciptakan value 

added dibutuhkan ukuran yang tepat 

tentang physical capital (direpresentatifkan 

sebagai aset fisik perusahaan) dan 

intellectual potential (direpresentatifkan 

oleh karyawan dengan segala potensi dan 

kemapuan yang melekat pada mereka).  

     Selama ini, perbedaan antara aset tak 

berwujud (intangible assets)  dan IC 

disamarkan ke dalam pengertian intangible 

yang keduanya dirujuk pada istilah 

goodwill (IASB, 2004). Dalam penelusuran 

praktek pencatatan intangible tersebut, 

Gutherie et al. (1999) menemukan bahwa 

akuntansi tradisional tidak dapat 

menyajikan informasi tentang identifikasi 

dan pengukuran intangibles dalam 

organisasi. Jenis intangible baru seperti 

kompetensi karyawan, hubungan dengan 

pelanggan, model-model simulasi, sistem 

administrasi dan komputer tidak diakui 

dalam model pelaporan manajeman dan 

keuangan tradisioal (Ulum, 2007). 

Sehingga diperlukan pencatatan aset tak 

berwujud melalui pengukuran intellectual 

capital.  

     Adapun penelitian yang telah 

mengungkapkan pengukuran intelellctual 

capital adalah Pulic pada tahun 1998 yakni 

Value Added Intellectual Coefficient 

(VAICTM) yang menilai efisiensi dari nilai 

tambah sebagai hasil dari kemampuan 

intelektual organisasi. Komponen utama 

dari VAICTM dapat dilihat dari sumber daya 

organisasi, yaitu physical capital (VACA – 

Value Added Capital Employed), human 

capital (VAHU – Value Added Human 

Capital), dan structural capital (STVA – 

Structrual Capital Value Added). VAICTM 

menunjukkan bagaimana sumber daya 

physical capital (direpresentatifkan sebagai 

aset fisik dan dana-dana keuangan) dan 
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intellectual potential (direpresentatifkan 

sebagai karyawan dan potensi yang 

melaekat padanya) secara efektif 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan dimasa 

sekarang dan masa mendatang. Tujuan 

utamanya adalah menciptakan nilai tambah 

dalam mengetahui ukuran tentang physcal 

capital  dan intellectual potential. Hal ini 

dinyatakan bahwa kedua tujuan tersebut 

telah ditunjukkan oleh VAIC bahwa secara 

efisiensi dimanfaatkan oleh perusahaan. 

    Menurut Bontis (1996) intellectual 

capital sukar untuk dipahami, tetapi sekali 

ditemukan dan dieksploitasi maka 

kemunkinan akan memberikan organisasi 

sumber daya baru untuk mendapatkan 

keunggulan kompetitif. Dengan 

keunggulan kompetitif yang ditemukan 

dapat menjadi faktor penentu untuk 

meningkatkan kinerja dan return 

perusahaan bagi perusahaan-perusahaan 

yang berorientasi pada pertumbuhan dan 

kesinambungan dalam jangka panjang 

(Kartika dan Hatane, 2013). 

     Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah variabel Value Added Capital 

Employed (VACA) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah Indonesia ? 

2. Apakah variabel Value Added Human 

Capital (VAHU) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan syariah 

Indonesia ? 

3. Apakah variabel Structrual Capital 

Value Added (STVA) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah Indonesia ? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh antara variabel 

Value Added Capital Employed (VACA) 

terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh antara variabel 

Value Added Human Capital (VAHU) 

terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah Indonesia. 

3. Mengetahui pengaruh antara variabel 

Structrual Capital Value Added (STVA) 

terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah Indonesia. 

 

LANDASAN TEORI 

Bank Syariah 

     Menurut UU RI No.10 tahun 1998 yang 

dimaksd dengan Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpnan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk lainnya dalam rangkat 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut UU No.21 tahun 2008 yang 

menjelaskan tentang perbankan syariah, 

menerangkan bahwa yang dimaksud 

dengan Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, 

Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. 

     Alasan mendasar lahirnya Bank Syariah 

sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah 

keyakinan berupa unsur riba, ketidakadilan, 

dan moralitas dalam melakukan usaha.  

      

Intellectual Capital 

     Beberapa definisi mengenai intellectual 

capital diungkap kan oleh beberapa 

peneliti. Ulum (2009) menyatakan bahwa 

intellectual capital merupakan jumlah 

keseluruhan dari segala sesuatu yang ada di 

dalam sebuah perusahaan, dan memberikan 

keunggulan bersaing. Saat ini logika bisnis 

didsarkan pada pencapaian keberhasilan 

pertumbuhan dan penciptaan nilai (value 

creation) dalam jangka panjang. Oleh 

karena itu, perusahaan harus memiliki suatu 

nilai tambah (value added). Nilai tambah 

tersebut dapat diciptakan melalui 

pengembangan intellectual capital 

perusahaan. 

     Bontis (1998) mengakui bahwa 

intellectual capital sukar untuk dipahami, 

tetapi sekali ditemukan dan dieksploitasi 

maka itu bisa menjadi sumber daya yang 

baru bagi perusahaan untuk memenangkan 

kompetisi bisnis. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa IC merupakan modal 

tak berwujud (intangible asset) yang 

dimiliki oleh perusahaan berupa human 

capital dalam bentuk kemampuan 

karyawan dan kinerja karyawan, structural 

capital dalam bentuk sistem informasi 

perusahaan, dan kemampuan perusahaan 

dalam berhubungan baik dengan 

konsumen. 

    Edvinson (1997) menyatakan konsep 

manajemen intellectual capital merupakan 

konsep dalam praktik pengelolaan aset tak 

berwujud (intangible asset) yang tidak 

tercantum secara eksplisit dalam laporan 

keuangan tetapi berdampak positif pada 

kinerja perusahaan.   

 

Pengukuran Intellectual Capital 

     Pulic (2000) mengkontruksi metode 

VAICTM (value added intetellectual 

coefficient). Akun-akun yang digunakan 

dalam menghitung kinerja intellectual 

capital dengan VAICTM adalah akun-akun 

yang lazim pada perusahaan. Metode 

intellectual capital didesain untuk 

menyajikan informasi tentang value 

creation efficiency dari aset berwujud 

(tangible asset) dan aset tak berwujud 

(intangible asset) yang dimiliki oleh 

perusahaan. Model ini dimulai dengan 

kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan value added (VA). Value 

added adalah salah satu indikator untuk 

menilai kebersihan bisnis dan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam meniptakan 

nilai (value creation).  

Berikut merupakan tahapan dalam 

menghitung  Value Added Intellectual 

Capital (VAICTM) sebagai berikut : 

1. Menghitung Value Added (VA)  

Tahap pertama dalam menghitung 

VAICTM yaitu dengan menghitung 

value added (VA). VA terdiri dari 

output dan input. Output merupakan 

segala penjualan dan pendapatan lain 

meliputi pendapatan usaha dan 

pendapatan non usaha. Pada prinsip 

Bank Syariah, pendapatan usaha 

diperoleh atas akad bagi hasil dimana 

dari seluruh pendapatan usaha yang 

diperoleh oleh Bank Syariah, akan 

dibagi menjadi hak bagi hasil pihak 

ketiga dan hak bagi hasil milik bank. 

Sehingga hak bagi hasil milik bank 

merupakan pendapatan usaha Bank 

Syariah. Dan pendapatan non usaha 

Bank Syariah diperoleh dari 

pendapatan kegiatan bukan inti bank 

seperti imbalan jasa perbankan. 

Sedangkan input diperoleh dari beban-

beban seperti beban usaha dan beban 

non usaha selain beban karyawan atau 

kepegawaian. Rumus untung 

menghitung VA sebagai berikut: 

VA = OUTPUT – INPUT 
Dimana:  

Output: total penjualan dan pendapatan 

lain  

Input: beban-beban (beban operasional 

dan biaya lain-lain (selain beban 

karyawan)).  

2. Menghitung Value Added Capital 

Employed (VACA) 
VACA menunjukkan berapa banyak 

VA yang dapat diciptakan oleh satu 

unit capital employed (CE). CE 

merupakan segala aset fisik yang ada 

diperusahaan meliputi seluruh ekuitas 

perusahaan. Jika satu unit CE dapat 

menghasilkan return yang lebih besar 

pada suatu perusahaan maka 

perusahaan tersebut mampu 

memanfaatkan CE dengan optimal. 

Pemanfaatan CE dengan optimal 

merupakan bagian dari intellectual 

capital perusahaan. Sehingga VACA 

menjadi indikator kemampuan 

intelektual perusahaan untuk 

memanfaatkan capital employed 

dengan optimal. Rumus untuk 

menghitung VACA sebagai berikut:  

VACA = VA / CE 
Dimana: 

VA: value added 

CE: Aset fisik (ekuitas) 

3. Menghitung Value Added Human 

Capital (VAHU) 

VAHU menunjukkan berapa banyak 

value added (VA) yang diperoleh dari 

pengeluaran uang untuk human capital 
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(HC). HC merupakan segala beban 

karyawan atau kepegawaian meliputi 

beban gaji, beban upah dan beban 

tunjangan karyawan. Jika satu unit 

human capital dapat menghasilkan 

penghasilan yang lebih besar pada 

suatu perusahaan maka perusahaan 

tersebut mampu memanfaatkan human 

capital dengan lebih baik. VAHU 

menjadi indikator kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki perusahaan dan 

kemampuannya dalam menghasilkan 

VA. Rumus untuk menghitung VAHU 

sebagai berikut :  

VAHU = VA / HC 
Dimana : 

VA: value added 

HC: Beban karyawan atau 

kepegawaian. 

4. Menghitung Structure Capital Value 

Added (STVA) 

Rasio ini mengukur jumlah structure 

capital (SC) yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan value added (VA) dan 

merupakan indikasi seberapa sukses 

SC dalam melakukan proses 

penciptaan nilai pada perusahaan. SC 

merupakan jumlah laba perusahaan 

diluar faktor-faktor human capital 

yang meliputi beban karyawan atau 

kepegawaian. STVA menjadi indikator 

kualitas laba yang dimiliki perusahaan 

dan kemampuannya dalam 

menghasilkan VA. Rumus untuk 

menghitung STVA sebagai berikut: 

STVA = SC / VA 
Dimana : 

VA: value added 

SC: structural capital (VA – HC) 

5. Menghitung Value Added 

Intellectual Coefficient (VAICTM) 

Rasio-rasio diatas merupakan kalkulasi 

dari kemampuan intelektual sebuah 

perusahaan. Formulasi ini merupakan 

jumlah koefisien yang disebutkan 

sebelumnya. Hasilnya sebuah indikator 

baru dan unik yang tertuang pada value 

added intellectual coefficient (VAIC), 

yaitu sebagai berikut : 

VAIC = VACA + VAHU +  STVA 

METODE 

     Jenis penelitian ini termasuk pengujian 

hipotesis (hypothesis testing). Karena 

sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu 

untuk menganalisa pengaruh intellectual 

capital (IC) terhadap kinerja keuangan. 

Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif dan merupakan 

sebuah penelitian statistik deskriptif, yakni 

statistik yang berfungsi untuk 

mendiskripsikan atau menggambarkan 

terhadap obyek yang diteliti melalui sampel 

atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum 

(Sugiyono, 2013: 29).  

     Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dalam pengumpulan 

data sehingga menetapkan 10 Bank Syariah 

selama periode 2013-2016. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi. 

Untuk menguji hipotesis menggunakan 

analisis regresi berganda linear. Model 

analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Dimana:  

Y = Kinerja Keuangan 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi  

X1=Value added capital employed (VACA) 

X2 = Value added human capital (VAHU) 

X3=Structural capital value added  (STVA) 

      

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

     Uji normalitas bertujuan untuk mennguji 

apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali. 2013:110). 

Metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah menggunakan uji 

Kolmogrof-Smirnov Z. Jika nilai signifikasi 

dari hasil uji Kolmogrof-Smirnov Z > 0,05, 

maka asumsi normalitas terpenuhi. Berikut 

merupakan hasil dari pengujian normalitas 

sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov Z 

     Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan 

bahwa data telah berdistribusi normal. Hal 

ini dapat ditunjukkan melaluui nilai 

Kolmogrov-Mirnov Z atau Test Statistic 

sebesar 0,097 dan nilai signifikansi diatas 

0,05 yaitu 0,200. 

 

Uji Multikolonieritas 

     Uji multikolinieritas bertujuan utuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variebel bebas 

(independen) (Ghozali, 2013:91). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam model regresi ini 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor) yang terdapat 

pada masing-masing variabel. Adapun hasil 

uji multikolinieritas terlihat pada tabel 4.7 

sebagai berikut : 

 Tabel 2 

Hasil Uji Multikolonieritas 
 
Model 

Collinearity Statstics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

VACA ,382 2,616 

VAHU ,645 1,550 
STVA ,470 2,126 

Sumber: SPSS 22, data diolah 2017. 
 

     Dari tabel 2 diatas diketahui masing-

masing nilai Tolerance sebagai berikuut: 

a. Nilai VIF dari variabel VACA sebesar 

2,616 atau kurang dari 5. Dan nilai 

tolerance sebesar 0,382 atau lebih dari 

0,10. Maka variabel VACA dapat 

dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolonieritas. 

b. Nilai VIF dari variabel VAHU sebesar 

1,550 atau kurang dari 5. Dan nilai 

tolerance sebesar 0,645 atau lebih dari 

0,10. Maka variabel VAHU dapat 

dinyataan tidak terjadi gejala 

multikolonieritas. 

c. Nilai VIF dari vaiabel STVA sebesar 

2,126 atau kurang dari 5. Dam nilai 

tolerance sebesar 0,470 atau lebih dari 

0,10. Maka variabel STVA dapat 

dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolonieritas. 

     Jadi, dari pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel 

inndependen dalam penelitian ini. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

     Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya 

(Ghozali, 2013:105). Jika varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut tetap. Untuk 

menentukan heteroskedastisitas dapat 

melihat pada nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05. Untuk menentukan 

heteroskedastisitas di tunjukan pada tabel 3 

berikut ini : 

Tabel 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

nilai sigifikan VACA, VAHU, dan STVA 

lebih dari 0,05. Sehingga menunjukkan 

bahwa variabel yang diuji tidak 

mengandung heterokedastisitas, artinya 

tidak ada korelasi antara besarnya data 

dengan residual, sehingga bila data 

diperbesar tidak menyebabkan (kesalahan) 

semakin besar pula. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 40 
Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation ,00611809 

Most 

Extreme 
Differences 

Absolute ,097 

Positive ,093 
Negative -,097 

Test Statistic ,097 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,001 ,002  ,701 ,488 

VACA ,003 ,005 ,145 ,587 ,561 

VAHU ,001 ,000 ,310 1,634 ,111 

STVA ,006 ,003 ,480 2,163 ,037 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 

 



7 
 

Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2013:95).  Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Pada 

penelitian ini dibutuhkan uji Run Test 

untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala 

autokorelasi. Berikut merupkan hasil dari 

uji Run Test sebagai berikut: 

Tabel 4 

Hasil Uji Run Test 
Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea ,00060 

Cases < Test Value 20 

Cases >= Test Value 20 
Total Cases 40 

Number of Runs 13 

Z -2,403 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
 

     Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

signifikansi 0,016. Jika nilai signifikasi 

lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat 

gejala autokorelasi. Sehingga model regresi 

layak dipakai dalam penelitian ini. 

 

Model Regresi 

     Analisis regresi bertujuan untuk 

mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Gujarati, 

2003). Analisis regresi beganda pada 

penelitian dinilai layak setelah mememnuhi 

persyaratan uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

 Tabel 5 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

     Dari hasil perhitungan regresi linier 

berganda pada tabel 5 diatas dapat 

diketahui hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen yang 

dapat dirumuskan dalam persamaan 

sebagai berikut: 

ROA = -0,016 + 0,026 X1 + 0,016 X2 – 

0,018 X3 

     Dari persamaan regresi linier berganda 

diatas maka dapat dianalisis sebagai 

berikut: 

a. Angka konstan dari unstandardized 

coefficient -0,016 

b. Angka koefisien regresi VACA sebesar 

0,026 menyatakan bahwa setiap 

penambahan VACA 1 satuan, maka 

akan meningkatkan ROA sebesar 0,026. 

c. Angka koefisien regresi VAHU sebesar 

0,016 menyatakan bahwa setiap 

penambahan VAHU 1 satuan, maka 

akan meningkatkan ROA sebesar 0,016. 

d. Angka koefisien regresi STVA sebesar -

0,018 menyatakan bahwa setiap 

penambahan STVA 1 satuan, maka akan 

menurunkan ROA sebesar -0,018. 

 

Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangan variasi variabel profitabilitas 

(ROA). Hasil koefisien determinasi dapat 

dilihat dalam tabel 4.12 sebagai berikut : 

Tabel 6 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

     Nilai R Square dalam tabel di atas adalah 

sebesar 0,974. Besarnya angka koefisien 

determinasi 97,4%. Angka tersebut dapat 

diartikan bahwa sebesar 97,4% ROA dapat 

dijelaskan dengan menggunakan VACA, 

VAHU, dan STVA. Sedangkan sisanya 

sebesar 0,026 dijelaskan oleh penyebab 

lainnya. 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,016 ,003  -5,127 ,000 

VACA ,026 ,009 ,128 2,924 ,006 

VAHU ,016 ,001 ,808 24,013 ,000 

STVA -,018 ,004 -,168 -4,254 ,000 

Sumber : SPSS 22, data diolah, 2017. 
 

Model Summaryb 

Mod
el R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,987a ,974 ,972 ,0063679 1,450 

Sumber: SPSS 22, data diolah 2017. 
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Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Uji signifikansi parsial (uji t) digunakan 

untuk menguji apakah suatu variabel bebas 

berpengaruh atau tidak terhadap variabel 

terikat secara parsial, yaitu dengan 

membandingkan nilai ttabel dan thitung.. 

Diketahui nilai ttabel pada penelitian ini 

adalah 2,02809. Jika nilai thitung < ttabel make 

H0 diterima. Sedangkan jika thitung > ttabel 

make H1 diterima. Berikut merupakan hasil 

uji statistik t dapat dilihat pada tabel 7 

sebagai berikut: 

Tabel 7 

Hasil Uji Statistik T 

     Berdasarkan hasil output SPSS diatas, 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

H1 = Terdapat pengaruh positif secara 

parsial Value Added Capital Employed 

(VACA)  terhadap Return On Asset  

(ROA) 

Hipotesis pertama mengenai variabel 

VACA, diketahui bahwa nilai uji t satu arah 

variabel VACA memiliki nilai thitung 2,924. 

Sehingga dapat diketahui thitung > ttabel = 

2,924 > 2,02809. Dan nilai signifikansi 

0,006 kurang dari 0,05 membuktikan 

berpengaruh signifikan. Dengan demikian 

H1 diterima, artinya terdapat pengaruh 

positif signifikan secara parsial VACA 

terhadap ROA.  

H2 = Terdapat pengaruh positif secara 

parsial Value Added Human Capital 

(VAHU) terhadap Return On Asset  

(ROA) 

Hipotesis kedua mengenai variabel VAHU, 

diketahui bahwa nilai uji t satu arah variabel 

VAHU memiliki nilai thitung 24,013. 

Sehingga dapat diketahui thitung > ttabel = 

24,013 > 2,02809. Dan nilai signifikansi 

0,000 kurang dari 0,05 membuktikan 

berpengaruh signifikan.Dengan demikian 

H2 diterima, artinya terdapat pengaruh 

positif signifikan secara parsial VAHU 

terhadap ROA.  

H3 = Terdapat pengaruh positif secara 

parsial Structrual Capital Value Added 

(STVA) terhadap Return On Asset  

(ROA) 
Hipotesis ketiga mengenai variabel STVA, 

diketahui bahwa Dan nilai signifikansi 

0,000 kurang dari 0,05 membuktikan 

berpengaruh signifikan. Dan nilai uji t satu 

arah variabel STVA memiliki nilai thitung 

-4,254. Sehingga dapat diketahui thitung < 

ttabel = -4,254 < 2,02809.  Namun dalam 

gambar menunjukkan bahwa posisi nilai 

thitung berada di wilayah menerima H1. 

Berikut gambar posisi thitung sebagai berikut: 

Gambar 1 

Gambar Uji T 

 
     Berdasarkan gambar diatas 

menunjukkan bahwa thitung STVA berada 

pada daerah H1 diterima. Dengan demikian 

terdapat pengaruh negatif signifikan secara 

parsial VAHU terhadap ROA.  

 

Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

     Uji F menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model mempuyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Berikut ini adalah hasil uji simultan (uji 

stastistik F) : 

Tabel 8 

Hasil Uji Statistik F 

     Dari hasil uji F dapat diketahui bahwa 

nilai Fhitung sebesar 444,383, signifikansi F 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -,016 ,003  -5,127 ,000 

VACA ,026 ,009 ,128 2,924 ,006 

VAHU ,016 ,001 ,808 24,013 ,000 

STVA -,018 ,004 -,168 -4,254 ,000 

Sumber : SPSS 22, data diolah, 2017. 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression ,054 3 ,018 444,383 ,000b 

Residual ,001 36 ,000   

Total ,056 39    

Sumber: SPSS 22, data diolah 2017. 
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sebesar 0,0000 dan Ftabel sebesar 2,87. Jika 

nilai sig F <5% atau Fhitung > Ftabel (444,383 

> 2,87). Hal ini menunjukkan bahwa secara 

simultan seluruh variabel independen yaitu 

value added capital employed (VACA), 

value added human capital (VAHU), dan 

structural  capital value added (STVA) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan bank umum syariah yang 

diproksikan dengan return on assets 

(ROA). Sehingga hipotesis H4 diterima 

bahwa terdapat pengaruh positif secara 

simultan value added capital employed 

(VACA), value added human capital 

(VAHU) dan structural capital value added 

(STVA) terhadap kinerja keuangan. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Value Added Capital 

Employed (VACA) Terhadap Kinerja 

Keuangan 

     Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

VACA terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA. Dari ketiga 

variabel IC, VACA memiliki pengaruh 

positif dan signifikan paling kuat 

dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu 

VAHU dan STVA. Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel physical 

capital memiliki pengaruh paling besar dari 

variabel lainnya. Sehingga menunjukkan 

bahwa perbankan syariah telah 

memamfaatkan aset fisik dengan optimal 

untuk meningkatkan nilai tambah 

perusahaan. 

     VACA nenunjukkan seberapa besar 

nilai tambah yang diberikan setiap satu 

rupiah aset fisik perusahaan dapat 

mempengaruhi ROA. Hal ini menunjukkan 

bahwa Bank Syariah Indonesia telah 

memanfaatkan penggunaan aset fisik 

dengan baik sebagai salah satu nilai tambah 

dan dapat mempengaruhi dalam 

meningkatkan return perusahaan. 

     Fakta bahwa perbankan syariah 

memiliki rata-rata pertumbuhan total aset 

yang meningkat tiap tahunnya dapat 

menjadi peluang untuk entitas Bank 

Syariah Indonesia dalam meningkatkan 

value added dan return perusahaan dengan 

penambahan atau pemanfaatan aset fisik 

perusahaan. Pengaruh positif signifikan ini 

dapat menjadi sinyal positif untuk 

perbankan syariah untuk dapat bersaing 

dengan perbankan konvensional dan 

meningkatkan market share. 

 

Pengaruh Value Added Human Capital 

(VAHU) Terhadap Kinerja Keuangan 

     Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

VAHU terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA. VAHU 

nenunjukkan seberapa besar nilai tambah 

yang diberikan setiap satu rupiah gaji yang 

diberikan kepada karyawan terbukti dapat 

mempengaruhi ROA.     

     Human capital (HC) menjadi fokus 

kedua setelah pengembangan physical asset 

pada Perbankan Syariah Indonesia. Hal ini 

membuktikan bahwa karyawan tidak lagi 

diakui sebagai beban, tetapi karyawan 

diakui sebagai aset perusahaan. Sehingga 

karyawan telah ditempatkan sebagai posisi 

stakeholders perusahaan. Dimana 

karyawan memiliki keterlibatan langsung 

dalam pengendalian aspek-aspek starategis  

dan pemanfaatan seluruh sumber daya 

dalam perusahaan.  

     Investasi HC dapat dilakukan dengan 

adanya pelatihan, pengembangan dan 

sistem kompensasi yang baik yang 

diberikan kepada para karyawan. Selaras 

dengan pernyataan tersebut, dalam teori 

human capital menurut Becker (1964) 

dalam Suhendah (2012) juga menjelaskan 

bahwa investasi dalam pelatihan dan 

peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

merupakan investasi yang amat penting 

karena pengalaman, skill, dan pengetahuan 

yang dimiliki sumber daya manusia (SDM) 

mempunyai nilai ekonomis bagi 

perusahaan yang menciptakan 

produktivitas dan kemampuan beradaptasi.  
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     Melihat pada penelitian Meles  et al. 

(2016), Ozkan et al.(2016), Mondal dan 

Ghosh (2012) dan Santoso (2011) 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari 

variabel VAHU pada penelitian tersebut 

lebih tinggi daripada nilai rata-rata variabel 

VAHU pada penelitian ini. Walaupun nilai 

variabel VAHU bernilai positif dan 

berpengaruh signifikan, tetapi 

menunjukkan bahwa pemamfaatan sumber 

daya manusia belum dikelola secara 

optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Bank 

Syariah Indonesia belum optimal dalam 

menciptakan value added melalui variabel 

VAHU sehingga bank syariah perlu 

melakukan upaya lebih dalam 

pengembangan karyawan, tidak hanya pada 

pengetahuan modal intelektual namun juga 

keterampilan, pengetahuan dan kompetensi 

penunjuang lainnya. 

 

Pengaruh Structural Capital Value Added 

(STVA) Terhadap Kinerja Keuangan 

     Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat diketahui bahwa STVA 

terbukti berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA. Hal ini 

menandakan bahwa pengelolaan dan 

kualitas structure capital (SC) Bank 

Syariah masih belum efektif. Rendahnya 

SC dapat menghambat produktivitas 

karyawan dalam menciptakan value added 

perusahaan, dimana terhambatnya value 

added akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan yang kurang optimal. Fakta 

tersebut dapat menjadi indikasi bahwa SC 

pada entitas Bank Syariah Indonesia belum 

dikelola dengan baik. 

    Jika berfokus pada sistem teknologi 

informasi yang digunakan, terlihat jelas 

bahwa sistem teknologi informasi yang 

digunakan oleh perbankan syariah masih 

tertinggal dibandingkan dengan perbankan 

konvensional. Sehingga diperlukan 

tinjauan untuk Bank Syariah dalam 

meningkatkan infrastruktur teknologi 

informasi. Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) 

menyiapkan strategi pengembangan 

perbankan syariah, tetapi ada faktor enabler 

yang harus disiapkan oleh pelaku industri 

perbankan syariah yaitu infrastruktur 

teknologi informasi. 

     Penggunaan teknologi finansial atau 

fintech sangat diperlukan dalam industri 

perbankan syariah di era digital. Teknologi 

finansial akan meningkatkan kapasitas 

bisnis, menciptakan keuntungan yang 

tinggi  dan meningkatkan efektivitas 

operasional dengan nilai tambah tertentu 

yang dapat memanjakan konsumen. Saat ini 

terdapat empat kategori level 

perkembangan teknologi di industri 

keuangan. Perbankan syariah masih baru 

masuk dalam fase kategori 2 yang hanya 

mampu melayani electronic banking. 

Sedangkan pada perbankan konvensional 

berada di kategori level 4 yang mampu 

melayani internet of everthing (Infobank, 

2017). 

      

Pengaruh Intellectual Capital (VAICTM) 

Terhadap Kinerja Keuangan 

     Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

VAICTM terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA. Dapat dikatakan 

bahwa perbankan syariah Indonesia telah 

berhasil menghasilkan nilai tambah atas 

pemamfaatan semua biaya yang telah 

dikeluarkan terhadap physical assets, 

human capital dan structural capital 

sehingga mampu meningkatkan kinerja 

keuangan yang diproksikan dengan ROA. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa IC 

terbukti menjadi salah satu keunggulan 

kompetitif perusahaan yang mampu 

memberikan kontribusi terhadap kinerja 

perusahaan (Chen et al., 2005). 

     Lebih lanjut rasionalisasi yang dapat 

diberikan untuk menjelaskan penelitian ini 

adalah : 

1. Secara umum dalam empat tahun 

pengamatan, value added terbesar yang 

dimiliki perusahaan dihasilkan oleh 

efisiensi dari VACA. Artinya 

perusahaan perbankan syariah di 
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Indonesia berhasil memamfaatkan dan 

memaksimalkan aset fisik dalam 

menciptakan value added perusahaan. 

Dari sisi shareholder, kondisi ini 

menguntungkan karena menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam 

mengelola manajemen untuk 

kepentingan pemegang saham. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Perbankan 

Syariah Indonesia memberikan 

perhatian yang lebih berfokus pada 

pemamfaatan aset berwujud daripada 

pengembangan human capital dan 

structural capital 

2. Penelitian ini berkaitan erat dengan teori 

stakeholder, dimana meningkatnya 

kinerja keuangan seiring dengan 

meningkatnya modal inteletual 

merupakan cerminan bahwa manajemen 

mampu mengelola perusahaan untuk 

kepentingan stakeholder. Para 

stakeholder mempunyai kepentingan 

untuk mempengaruhi menajemen dalam 

proses pemanfaatan seluruh potensi 

yang dimiliki perusahaan. Karena hanya 

dengan pengelolaan manajemen yang 

baik dan optimal atas seluruh sumber 

daya perusahaan, dapat menciptakan 

value added untuk kemudian mendorong 

kinerja keuangan perusahaan yang 

merupakan orientasi para stakeholder 

dalam mengintervensi manajemen 

(Ulum, 2009). Tidak hanya berfokus 

pada aset fisik, tetapi para stakeholder 

juga harus berfokus aset tak berwujud 

salah satunyanya kemampuan 

intellectual capital  yang dimiliki 

perusahaan sehingga memunkinkan 

untuk tetap bertahan ditengah ketatnya 

persaingan bisnis perbankan. 

3. Penelitian ini mendukung dari konsep 

resource-based theory atau teori sumber 

daya. Berdasarkan konsep resource-

based theory, jika perusahaan mampu 

mengelola sumber daya secara efektif 

maka akan dapat menciptakan 

keunggulan kompetitif dibanding para 

pesaingnya. Intellectual capital 

merupakan konsep pengelolaahan aset 

tak berwujud guna  menciptakan value 

added bagi perusahaan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa perbankan 

syariah telah mengelola sumber daya 

secara efektif khususnya pada sumber 

daya fisik dan sumber daya manusia. 

Sayangnya perbankan syariah masih 

belum mengelola sumber daya 

organisasi dengan optimal. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Variabel VACA terbukti berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan selama pengamatan 2013-

2016. Dari ketiga komponen IC, VACA 

memiliki pengaruh positif dan signifikan 

paling kuat dibandingkan dengan 

komponen lainnya yaitu VAHU dan 

STVA. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Perbankan Syariah 

Indonesia telah memanfaatkan aset fisik 

untuk meningkatkan nilai tambah 

perusahaan. 

2. Variabel VAHU terbukti berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan selama pengamatan 2013-

2016. Jika difokuskan pada nilai rata-

rata dari variabel VAHU, nilai rata-rata 

lebih rendah dari penelitian terdahulu. 

Hal ini menunjukkan bahwa sumber 

daya manusia Perbankan Syariah 

Indonesia belum dikelola secara 

optimal. 

3. Variabel STVA terbukti berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan selama pengamatan 2013-

2016. Hal ini menandakan bahwa 

pengelolaan structure capital (SC) Bank 

Syariah masih belum baik.  

4. VAICTM terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan 

selama pengamatan 2013-2016. Dapat 

dikatakan bahwa perbankan syariah di 

Indonesia telah berhasil menghasilkan 

nilai tambah atas pemanfaatan semua 

biaya yang telah dikeluarkan terhadap 

physical assets, human capital dan 

structural capital dalam meningkatkan 

kinerja keuangan. 
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Saran 

1. Secara empiris, terbukti adanya 

pengaruh antara pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Diharapkan tiap entitas 

perbankan syariah dapat membuat 

kebijakan mengenai dengan physical 

capital (VACA), human capital 

(VAHU), dan structural capital (STVA) 

guna meningkatkan kinerja entitas 

perbankan syariah. 

2. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

nilai rata-rata VAHU bernilai rendah 

Sehingga dapat sebagai evaluasi dan 

tinjauan untuk entitas perbankan syariah 

untuk mengoptimalkan pemamfaatan 

sumber daya manusia untuk 

menciptakan nilai tambah. 

3. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

structure capital (STVA) pada 

perbankan syariah berpengaruh negatif. 

Structural capital dapat 

direpresentatifkan sebagai sistem 

operasional perusahaan, prosedur, 

budaya organisasi, dan manajerial 

perusahaan. Hal ini dapat menjadi 

evaluasi dan tinjauan untuk entitas 

perbankan syariah untuk meningkatkan 

pengelolahan structural capital guna 

menciptakan value added.  
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