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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.  
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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 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang pesat di 

Indonesia. Awal berjalannya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank 

Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pengusaha muslim. Awal mula keberadaan 

bank syariah pertama ini belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam industri 

perbankan nasional. Namun, dengan adanya UU No.10 tahun 1998 yang berisikan 

tentang peraturan, landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan 

dan diimplementasikan oleh bank syariah. UU tersebut juga memberikan arahan 

bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan 

mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (Bank Indonesia, 2017). 

    Sejak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua 

dekade perkembangan industri perbankan syariah nasional mengalami kemajuan. 

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). 
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Menurut data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tahun 2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset mencapai 

lebih dari 20% jika dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Berikut 

merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

tahun 2013-2015 : 

TABEL 1.1 

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH  

TAHUN 2013-2016 

Sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013-2016, Maret 2017. 

*Dalam miliar rupiah. 

 

     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 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah     

Jumlah BUS 

Jumlah Kantor 

Jumlah Pekerja 

11 

1.998 

26.717 

12 

2.151 

41.393 

12 

1.990 

51.413 

13 

1.869 

51.110 

Unit Usaha Syariah     

Jumlah UUS 

Jumlah Kantor 

Jumlah Pekerja 

23 

590 

11.511 

22 

320 

4.425 

22 

311 

4.403 

21 

332 

4.487 

BPR Syariah     

Jumlah BPR 

Jumlah Kantor 

Jumlah Pekerja 

163 

402 

4.862 

163 

439 

4.704 

163 

446 

5.102 

166 

453 

4.372 

Total Aset BUS dan UUS* 

Total Aset BPR Syariah* 

242.276 

5.833,488 

272.343 

6.573,331 

296.262 

7.739,270 

356.504 

9.157,801 
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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 
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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 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 



5 
 

 
 

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). 

     Hubungan antara VAICTM dengan kinerja keuangan perbankan telah dibuktikan 

secara empiris oleh Meles et al. (2016) di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan 

bahwa efisiensi penggunaan IC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perbankan Amerika Serikat serta human capital (HC) memiliki dampak lebih besar 

terhadap kinerja keuangan daripada komponen IC lainnya.  

     Selanjutnya Ozkan et al. (2016) dalam penelitiannya menguji hubungan antara 

IC dengan kinerja keuangan perbankan Turki. Hasilnya menunjukkan bahwa 

komponen physical capital dan human capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan bank. Namun physical capital memiliki pengaruh lebih besar terhadap 

kinerja keuangan bank dibandingkan komponen lainnya.  

     Selanjutnya Ulum (2007) dalam penelitiannya menguji IC dengan kinerja 

keuangan dan perbankan Indonesia menyatakan terdapat pengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan dan kinerja organisasi dimasa depan. Hal ini menandakan bahwa 
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IC telah diakui sebagai aset strategis perusahaan dalam peningkatan kinerja 

keuangan dan persiapan menghadapi persaingan bisnis. 

     Oleh karena itu penelitian ini menguji kembali variabel penelitian sebelumnya 

dengan beberapa perbedaan, yaitu: (1) ukuran intellectual capital yang dipakai 

adalah Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human 

Capital (VAHU) dan Structrual Capital Value Added (STVA); (2) ukuran kinerja 

keuangan perbankan yang dipakai adalah Return On Assets (ROA); (3) 

menggunakan data laporan tahunan perbankan syariah; (4) obyek yang digunakan 

yaitu menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia; (5) periode tahun penelitian 

yang digunakan dalam penelitian adalah periode tahun 2013-2016. 

     Ukuran kinerja keuangan perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Return On Assets (ROA) sebagai proksi dari kinerja keuangan karena mampu 

memberikan gambaran kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di bank syariah. Penelitian ini tidak 

menggunakan proksi Return On Equity (ROE) karena dalam perhitungan ROE 

merupakan komponen utama dari value added capital employed (salah satu 

komponen dari VAICTM), sehingga jika menggunakan ROE akan terjadi 

perhitungan ganda atas akun yang sama yaitu ekuitas. 

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian skripsi ini mengambil 

judul “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

Syariah Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 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 ? 

 

1.3 Tujuan 

     Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 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. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan : 

1. Bagi pihak perbankan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan serta antisipasi terhadap semua faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah. 
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2. Bagi pihak investor dan calon investor, penelitian ini dapat memberi gambaran 

pada kondisi yang menggambarkan tentang kinerja keuangan khususnya kinerja 

keuangan Bank Syariah. 

3. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan refrensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

      Meles et al. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Intellectual 

Capital Eficiency Terhadap Kinerja Bank Komersial: Petunjuk dari AS”. 

Menggunakan sampel 5.749 komersial bank mencakup lebih dari 40.000 

pengamatan selama tahun 2005-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efisiensi penggunaan IC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan 

Amerika Serikat serta human capital (HC) memiliki dampak lebih besar terhadap 

kinerja keuangan daripada komponen IC lainnya. 

     Ozkan et al. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Intellectual Capital Dan 

Kinerja Keuangan : Studi Tentang Sektor Perbankan di Turki”. Menggunakan 

sampel 44 bank yang telah beroperasi di Turki selama periode penelitian tahun 

2005-2014. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen physical capital dan human 

capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. Namun physical 

capital memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja keuangan bank 

dibandingkan komponen lainnya. 

     Mondal dan Ghosh (2012) melakukan penelitian dengan judul “Intellectual 

Capital Dan Kinerja Keuangan Bank India”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

IC merupakan faktor yang menentukan profitabilitas dan produktifitas bank. 

Komponen HC memiliki pengaruh paling utama dalam meningkatkan return bank. 

     Wibowo (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan 



10 
 

 
 

Ukuran Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

intellectual capital, size dan interaksi dari intellectual capital dengan size 

menunjukkan pengaruh simultan terhadap ROA, dan variabel size perbankan bukan 

merupakan variabel moderating dan tidak dapat memperkuat hubungan antara 

intellectual capital dengan kinerja keuangan perbankan syariah. 

     Santoso (2011) melakukan penelitian tentang “Intellectual Capital di Indonesia: 

Pengaruh Pada Kinerja Keuangan Industri Perbankan”. Hasil penelitian 

menunjukkan hubungan antara intellectual capital berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Setiap komponen pada intellectual capital berpengaruh 

positif pada kinerja perbankan. 

     Ulum (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intellectual Capital 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia”. Suatu analisis 

yang menggunakan metode partial least square tahun 2004-2006. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui 

bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh IC (VAICTM) terhadap kinerja 

keangan. IC (VAICTM) juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan di masa depan dan bahwa rata-rata pertumbuhan IC (the rate of growth 

of company’s IC – ROGIC) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan persahaan 

masa depan. 

     Secara ringkas, penelitian tentang pengaruh IC terhadap kinerja keuangan 

disajikan dalam tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti (Tahun) Variabel Metode Hasil 

1 Meles et al. 

(2016) 

Independen: 

VAICTM. 

Dependen:  

ROAA, 

ROAE 

Analisis 

Regresi 

Linier 

1. IC berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

perbankan Amerika 

Serikat. 

2. Human capital (HC) 

memiliki dampak lebih 

besar terhadap kinerja 

keuangan daripada 

komponen IC lainnya. 

2 Ozkan et al. 

(2016) 

Independen: 

VAICTM. 

Dependen:  

ROA. 

Kontrol: 

Size. 

Analisis 

Regresi 

1. Physical capital dan 

human capital 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

bank. 

2. Physical capital memiliki 

pengaruh lebih besar 

terhadap kinerja keuangan 

bank dibandingkan 

komponen lainnya 

3 Mondal dan 

Ghosh (2012) 

Independen: 

VAICTM. 

Dependen:  

ROA. 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. IC merupakan faktor yang 

menentukan profitabilitas 

dan produktifitas bank.  

2. Komponen HC memiliki 

pengaruh paling utama 

dalam meningkatkan 

return bank. 

4 Wibowo (2014) Independen: 

VAICTM. 

Dependen:  

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Intellectual Capital, size 

dan interaksi dari 

intellectual capital dengan 
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ROA. 

Moderasi: 

Size 

size berpengaruh simultan 

terhadap ROA.  

2. variabel size perbankan 

tidak dapat memperkuat 

hubungan antara 

intellectual capital dengan 

kinerja keuangan 

perbankan syariah. 

 

5 Santoso (2011) Independen: 

VAICTM. 

Dependen:  

ROA. 

Analisis 

Regresi 

1. Setiap komponen pada 

intellectual capital 

berpengaruh positif pada 

kinerja perbankan. 

6 Ulum (2007) Independen: 

VAICTM. 

Dependen:  

ROA, ATO, 

GR 

Partial 

Least 

Square 

(PLS) 

1. Terdapat pengaruh IC 

(VAICTM) terhadap kinerja 

keuangan. IC (VAICTM) 

juga berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan di masa depan  

2. Rata-rata pertumbuhan IC 

(the rate of growth of 

company’s IC – ROGIC) 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

persahaan masa depan. 

Sumber : Data diolah, 2017. 

 

2.2 Telaah Teori 

     Terdapat dua teori yang mendasari penelitian ini, yaitu stakeholder theory dan 

resourced based theory. Kedua teori ini merupakan teori pendukung penelitian di 

bidang IC (Guthrie et al,. 2006). Kedua teori tersebut juga dapat dijadikan dasar 
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dalam menjelaskan hubungan antara kinerja IC (VAICTM) dengan kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.2.1 Teori Stakeholder 

     Istilah stakeholder menurut Freeman dan Reed (1983) menyatakan bahwa 

stakeholder adalah: 

“any identifable group or individual who can affect the achievement of an 

organization’s  objectives, or is affected by the achievement of an 

organization’s objectives”. 

     Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk 

melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan 

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori ini 

menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka, bahkan ketika 

mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika 

mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran konstruktif dalam 

kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004). 

     Lebih lanjut Deegan (2004) menyatakan bahwa teori stakeholder  menekankan 

akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. 

Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela 

mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual 

mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, unntuk  memenuhi ekspektasi 

sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. 
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     Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi 

mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih 

efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. 

Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk 

menolong manager korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-

aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Pada 

kenyataanya, keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi 

ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan mereka. 

     Teori ini dapat diuji dengan berbagai cara dengan menggunakan content analysis 

atas laporan keuangan perusahaan (Guthrie et al., 2006). Menurut Guthrie et al. 

(2006), laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi untuk 

berkomunikasi dengan kelompok stakeholder yang dianggap memiliki ketertarikan 

dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi. Content analysis 

atas pengungkapan IC dapat digunakan untuk menentukan apakah benar-benar 

terjadi komunikasi tersebut. Apakah perusahaan merespon ekspektasi stakeholder, 

baik ekspektasi yang sesungguhnya maupun yang diakui oleh stakeholder, dengan 

menawarkan akun IC yang tidak wajib diungkapkan? Pertanyaan ini telah 

memperoleh perhatian, namun kajian lebih dalam diperlukan untuk menghasilkan 

opini yang konklusif (Guthrie et al., 2006). 

      Dalam konteks untuk menjelaskan hubungan VAIC™ dengan kinerja keuangan 

perusahaan, teori stakeholder harus dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang 

etika (moral) maupun bidang manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh 

stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan 

manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder 
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(Deegan, 2004). Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, 

khususnya dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer 

telah memenuhi aspek etika dari teori ini. Penciptaan nilai (value cretion) dalam 

konteks ini adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, 

baik karyawan (human capital), aset fisik (physical capital), maupun aset struktur 

(structural capital). Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan 

menciptakan value added bagi perusahaan (dalam hal ini disebut dengan (VAIC™) 

yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan 

stakeholder. 

     Bidang manajerial dari teori stakeholder berpendapat bahwa kekuatan 

stakeholder untuk mempengaruhi manajemen korporasi harus dipandang sebagai 

fungsi dari tingkat pengendalian stakeholder atas sumber daya yang dibutuhkan 

organisasi (Watts dan Zimmerman, 1986). Ketika para stakeholder berupaya untuk 

mengendalikan sumber daya organisasi, maka orientasinya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan tersebut diwujudkan dengan 

semakin tingginya return yang dihasilkan oleh organisasi.  

      Dalam konteks ini, para stakeholder berkepentingan untuk mempengaruhi 

manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh 

organisasi. Karena hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh 

potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan nilai tambah (value added)  untuk 

kemudian mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan orientasi para 

stakeholder dalam mengintervensi manajemen. 
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2.2.2 Teori Sumber Daya 

     Teori sumber daya atau dikenal pula dengan resources based theory 

menggunakan pendekatan berbasis sumber daya dalam analisis keunggulan 

bersaingnya.  Resource based theory adalah teori yang menjelaskan tentang kinerja 

perusahaan akan optimal jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif sehingga 

dapat menghasilkan nilai bagi perusahaan.  

     Keunggulan kompetitif adalah sesuatu yang melekat pada perusahaan dan sulit 

untuk ditiru oleh perusahaan lain. Keunggulan kompetitif didapatkan dengan 

memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Dalam 

sumber daya yang dimiliki perusahaan, resource based theory meyakini bahwa 

perusahaan sebagai kumpulan kemampuan dalam mengelola sumber daya. Sumber 

daya adalah semua yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan baik itu aset, 

kemampuan perseorangan karyawan, pengetahuan tentang teknologi, proses 

organisasional, dan informasi yang berguna untuk mengimplementasikan strategi 

perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan (Penrose, 

1959). Apabila perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola potensi yang 

dimiliki karyawan dengan baik, maka hal ini akan dapat meningkatkan 

produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat , maka kinerja 

perusahaanpun akan meningkat. 

     Sumber daya harus memenuhi kriteria “VRIN” agar dapat memberikan 

keunggulan kompetitif dan kinerja yang berkelanjutan. Kriteria VRIN adalah 

sebagai berikut :  

a. Valuable (V): Sumber daya akan menjadi berharga jika dapat memberikan 

nilai strategis pada perusahaan.  
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b. Rare (R): Sumber daya yang sulit untuk ditemukan diantara para pesaing 

dan menjadi potensi perusahaan.  

c. Imperfect Imitability (I): Sumber daya dapat menjadi sumber keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan hanya jika perusahaan yang tidak memegang 

sumber daya ini tidak bisa mendapatkan mereka atau tidak dapat meniru 

sumber daya tersebut.  

d. Non-Substitution (N): Non-substitusi berarti bahwa sumber daya tidak dapat 

disubstitusikan oleh sumber daya alternatif lainnya.  

     Menurut RBV, sumber daya dapat secara umum didefinisikan aset, proses 

organisasi, atribut perusahaan, informasi, atau pengetahuan yang dikendalikan oleh 

perusahaan yang dapat digunakan menyusun dan menerapkan strategi mereka. 

RBV mengkategorikan tiga jenis sumber daya :  

a. Modal sumber daya fisik (teknologi, pabrik, dan peralatan) 

b. Modal sumber daya manusia (pelatihan, pengalaman, wawasan), dan  

c. Modal sumber daya organisasi (struktur formal)  

     Dari penjelasan tersebut, intellectual capital memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

sumber daya unik yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan 

sehingga dapat menciptakan value bagi perusahaan. Value yang dimaksud yaitu 

kinerja yang semakin baik di dalam perusahaan. 

 

2.3 Perbankan Syariah 

2.3.1 Definisi 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 
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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. 

     Istilah “Bank Syariah” yang selama ini dikenal di Indonesia merupakan istilah 

“khas” yang hanya digunakan di Indonesia. Di negara-negara lain, istilah untuk 

Bank Syariah lebih dikenal dengan “Islamic Bank”. Hal ini dikarenakan konsep 

Bank Islam di Indonesia telah mengalami kontekstualisasi. Nama tersebut timbul 

dengan tradisi menegakkan syariat yang sudah muncul sejak berdirinya Republik 

ini, khususnya di sekitar naskah Piagam Jakarta (Karim, 2004) 

     Alasan mendasar lahirnya Bank Syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan 

masalah keyakinan berupa unsur riba, ketidakadilan, dan moralitas dalam 

melakukan usaha. Secara konseptual, riba adalah penambahan, perkembangan, 

peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah 

pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian 

modalnya selama periode tertentu. 

     Larangan riba tertuang dalam surah Al-Baqarah (2) : 278, An-Nisa’ (4) : 161, 

dan Ar-Rum (30) : 39. Dalam surah Al-Baqarah (2) : 278 menyatakan, “Hai orang-

orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-rang beriman”.  

    Dalam surah An-Nisa’ (4) : 161 menyatakan,  

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 

melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 
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cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara 

mereka itu siksa yang pedih”.  

     Dan dalam surah Ar-Rum (30) : 39 menyatakan,  

“Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan 

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya)”. 

 

2.3.2 Prinsip Bank Syariah 

     Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip 

hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. 

Selain itu, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan BI (PBI) No. 9/19/PBI/207 

tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta jasa bank syariah. Regulasi ini menyatakan bahwa prinsip 

syariah yang wajib dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi tersebut 

dilengkapi dengan Surat Edaran (SE) No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 

tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta jasa bank syariah (Bank Indonesia, 2017). 

     Menurut Rustam (2013) secara garis besar pemenuhan prinsip syariah di 

perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Prinsip syariah dalam penghimpunan dana. 

a. Giro dan tabungan atas dasar akad wadi’ah. 
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Wadi’ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dengan kewajiban bagi 

pihak penyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-

waktu. 

b. Giro, tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah. 

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah 

dengan pembagian hasil usaha diantara kedua belah pihak berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

2. Prinsip syariah dalam penyaluran dana. 

a. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah. 

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah 

dengan pembagian hasil usaha diantara kedua belah pihak berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

b. Pembiayaan atas dasar akad musyarakah. 

Musyarakah adalah transaksi penaman dana dari dua atau lebih pemilik 

dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah 

dengan pembagian hasil usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian 

hasil usaha diantara kedua belah pihak dberdasarkan nisbah yang disepakati, 

sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-

masing. 
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c. Pembiayaan atas dasar akad murabahah. 

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan 

barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak dimana 

penjual menginformasikan lebih dulu harga perolehan kepad pembeli. 

d. Pembiayaan atas dasar akad salam. 

Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan 

syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 

e. Pembiayaan atas dasar akad istishna’. 

Istishna’ adalah transksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pebuatan 

barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan 

pembayaran sesuai kesepakatan. 

f. Pembiayaan atas dasar akad ijarah. 

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau jasa 

antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa 

dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disewakan. 

g. Pembiayaan atas dasar akad ijarah muntahiya bittamlik. 

Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik 

ojek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa 

yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. 

h. Pembiayaan atas dasar akad qardh. 

Qardh adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan 

kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara 

sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 
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3. Prinsip syariah dalam pelayanan atau jasa 

a. Jasa pemberian jaminnann atas dasar akad kafalah. 

Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada pihak ketiga atau yang tertanggung untuk memenuhi kewajiban 

pihak kedua. 

b. Pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah. 

Hawalah adalah transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang 

kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. 

c. Jasa pertukaran mata uang atas dasar akad sharf. 

Sharf adalah transaksi pertukaran antarmata uang yang berlainan jenis. 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Bank Syariah 

     Dalam UU No.21 tahun 2008, Perbankan Syariah di Indonesia dibagi menjadi 

dibagi 3 jenis yaitu : 

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum 

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melakksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di 

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor cabang pembantu syaiah dan/atau unit syariah. 

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jjasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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2.4 Intangible Asset 

     Selama ini, terdapat ketidakjelasan perbedaan antara aktiva tidak berwujud dan 

IC. Intangibles telah dirujuk sebagai goodwill dan Intellectual Capital (IC) adalah 

bagian dari goodwill. Bukh (2003) menyebut bahwa IC dan aset tidak berwujud 

adalah sama dan seringkali saling menggantikan (overlap). Sementara menurut 

Edvinson (1997) menyatakan bahwa IC adalah bagian dari aset tidak berwujud 

(intangible assets). 

     PSAK 19 (revisi 2000) mendefinisikan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva 

non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, 

disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.  

     Intanggible Accounting Standard 38 (IAS 38) menyatakan bahwa aktiva tidak 

berwujud harus (1) dapat diidentifikasi, (2) bukan aset keuangan (nonfinancial/ 

non-monetary assets), dan (3) tidak memiliki substansi fisik.  

 

2.5 Intellectual Capital (IC) 

2.5.1 Definisi 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 
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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 

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.   

     Di indonesia, intellectual capital mulai berkembang pada tahun 2000 dengan 

adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 tahun 2000 tentang 

aktiva tidak berwujud. Kemudian mengalami revisi ditahun 2009 dan 2015. 

Menurut PSAK no.19 aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan 

dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya atau untuk tujuan administratif. Dalam PSAK No.19 menyebutkan bahwa 

komponen intellectual capital merupakan bagian dari kategori intangible asset. 
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2.5.2 Komponen Intellectual Capital 

     Dalam pemahaman lebih dalam, Stewart (1998) mengklasifikasikan intellectual 

capital kedalam tiga elemen utama dalam meningkatkan keunggulan kompetitif, 

yaitu : 

1. Human Capital 

Human Capital (HC) merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Disinilah 

sumber innovation dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit 

untuk diukur. Human capital juga merupakan tempat bersumbernya 

pengetahuan yang sangat berguna, ketrampilan dan kompetensi dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. HC mencerminkan kemampuan kolektif 

perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. HC akan 

meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki 

oleh karyawannya. Oleh karena itu, HC merupakan salah satu sumber daya 

yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan memiliki sumber 

daya mausia yang berkeahlian dan berketrampilam, maka dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

2. Structural Capital  

Structural capital (SC) merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan 

dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung 

usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual dan kinerja bisnis yang 

optimal. Seperti sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya 

organisasi , filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property yang 

dimiliki perusahaan. SC juga berkaitan dengan upaya untuk membangun 
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mekanisme dan struktur organisasi yang dapat membantu karyawan dalam 

upaya untuk mengoptimalkan kinerja intelektualnya dan kinerja bisnis secara 

keseluruhan. Seorang individu dapat memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi 

jika organisasinya memiliki sistem dan prosedur yang jelek maka modal 

intelektual yang dimiliki secara keseluruhan tidak akan maksimal. (Bontis, 

1998:66) 

3. Relational Capital atau Customer Capital 

Relational Capital (RC) atau Customer Capital (CC) merupakan hubungan 

organisasi dengan pihak luar seperti loyalitas pelanggan, goodwill, relasi 

pemasok dan hubungan dengan masyarakat. Menurut Bontis (1998), tema 

pokok dari RC atau CC adalah pengetahuan tentang chanel pemasaran dan 

hubungan dengan pelanggan. CC juga mempresentasikan hal yang potensial 

dari organisasi yang diperoleh dari intangible asset yang telah berlalu. 

Intangible asset tersebut termasuk pengetahuan yang tertanam pada pelanggan, 

pemasok, pemerintah atau asosiasi industri terkait. Sehingga esensi dari CC 

adalah pengetahuan yang tertanam terkait dengan hubungan eksternal terhadap 

perusahaan. 

 

2.5.3 Pengukuran Intellectual Capital 

     Intellectual capital (IC) merupakan kajian penelitian yang mendapatkan banyak 

perhatian dari para ahli di berbegai disiplin seiiring dengan pertumbuhan ekonomi 

yang berbasis pada pengetahuan (knowledge-based economy). Sejumlah penelitian 

telah dilakukan di berbagai negara untuk mengkaji bagaimana metode untuk 
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mengidentifikasi, mengukur, melaporkan dan menyajikan dalam laporan 

perusaahan. 

     Metode pengukuran IC dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu 

kategori yang tidak menggunakan pengukuran moneter dan kategori yang 

menggunakan ukuran moneter (Tan et al. (2000) dalam Ulum (2009)). 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 konvensional. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan model Pulic VAICTM sebagai indikator dari intellectual 

capital dengan beberapa alasan yang mendukung seperti yang dijelaskan oleh Pulic 

dalam Yuliani (2013 :46), yaitu : 

1. VAIC menyediakan dasar yang terstandarisasi dan konsisten untuk 

pengukuran, sehingga hasil VAIC dapat dibandingkan antar perusahaan karena 

menyediakan standar dan konsistensi berdasarkan ukuran kinerja intellectual 

capital. 

2. Data untuk pengukuran VAIC tersedia di dalam laporan keuangan (neraca dan 

laba rugi) perusahaan yang telah dipublikasikan dan bersifat objektif. 

3. Pengukuran metode ini sangat sederhana dan hasilnya dapat ditafsirkan dan 

metode ini sangat sesuai dengan pemahaman kognitif stakehoder internal 

maupun eksternal perusahaan. 

4. Alternatif pengukuran intellectual capital lainnya terbatas hanya 

menghhasilkan indikator keuangan dan non-keuangan yang unik yang hanya 

untuk melengkapi profil suatu perusahaan secara individu. Indikator-indikator 
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tersebut, khususnya indikator non-keuangan, tidak tersedia atau tidak tercatat 

oleh perusahaan yang lain. 

     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). VA dihitung sebagai selisih 

antara output dan input.  

VA = Output – Input 

     Output (OUT) merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan 

jasa yang dijual di pasar. Sedangkan Input (IN) mencakup seluruh beban yang 

digunakan dalam memperoleh revenue. IN adalah beban usaha/operasional dan 

beban non operasional kecuali beban kepegawaian/karyawan. Hal penting dalam 

metode ini adalah beban karyawan (labour expenses) tidak termasuk dalam IN. 

Karena peran aktifnya dalam proses value creation, intellectual potential (yang 

direpresentasikan dengan labour expenses) tidak dihitung sebagai biaya dan tidak 

masuk dalam komponen IN. Oleh karena itu, kunci dalam metode Pulic adalah 

mempertahankan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating 

entity). VA dipengaruhi oleh efisiensi dari human capital (HC) dan struktural 

capital (SC). Berikut merupakan tahapan dalam menghitung  Value Added 

Intellectual Capital (VAICTM) sebagai berikut : 
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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 
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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 (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. 
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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 

 

2.6 Kinerja Keuangan 

      Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan 

kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, 

masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank 

maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut digunakan untuk mengevaluasi 
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kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip 

syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. 

     Ukuran kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah return on 

assets (ROA) sebagai proksi dari kinerja keuangan karena mampu memberikan 

gambaran kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di bank syariah. Penelitian ini tidak menggunakan 

proksi return on equity (ROE) karena dalam perhitungan ROE merupakan 

komponen utama dari value added capital employed (salah satu komponen dari 

VAICTM), sehingga jika menggunakan ROE akan terjadi perhitungan ganda atas 

akun yang sama yaitu ekuitas. 

     Return On Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan d menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. ROA sering digunakan untuk mengukur keseluruhan efektivits 

manajemen dalam menghasilkan laba dengan asset yang tersedia.  Rumus rasio ini 

adalah: 

ROA = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝑹𝒂𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

     Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya dan untuk pengembangan 

hipotesis, maka untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen dan 

variabel dependen dalam penelitian ini dikemukakan suatu kerangka pemikiran 

teoritis, yaitu mengenai pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan 

pada industri perbankan syariah Indonesia.  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

     Meles et al. (2016), Ozkan et al. (2016), Wibowo (2014), Mondal dan Ghosh 

(2012) Maheran dan Amin (2009), Santoso (2011) dan Ulum (2007) menyatakan 

hubungan antara intellectual capital (VAIC) telah menunjukkan positif dan 

signifikan terhadap ROA. 

 Meningkatnya total aset perbankan syariah lebih dari 20% 

 Berkembangnya konsep pengelolaan aset tak berwujud 
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     H1 = Terdapat pengaruh positif secara parsial Value Added Capital Employed 

(VACA)  terhadap kinerja keuangan. 

     Bukti empiris dari Ozkan et al. (2016) menunjukkan bahwa physical capital 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank dan physical capital memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap kinerja keuangan bank dibandingkan komponen 

lainnya. 

     H2 = Terdapat pengaruh positif secara parsial Value Added Human Capital 

(VAHU) terhadap kinerja keuangan. 

     Meles et al. (2016) menyatakan bahwa IC berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perbankan serta human capital memiliki dampak lebih besar terhadap 

kinerja keuangan daripada komponen IC lainnya. Selaras dengan penelitian Mondal 

dan Ghosh (2012) yang menyatakan human capital memiliki pengaruh paling 

utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

     H3 = Terdapat pengaruh positif secara parsial Structrual Capital Value Added 

(STVA) terhadap kinerja keuangan. 

     Bukti empiris dari Santoso (2011) menunjukkan bahwa structural capital 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. Selaras dengan Meles et al. 

(2016), Mondal dan Ghosh (2012) dan Ozkan et al. (2016) menunjukkan pengaruh 

positif antara structural capital terhadap kinerja keuangan. 

     H4 = Terdapat pengaruh positif secara simultan Value Added Capital Employed 

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

Value Added (STVA) terhadap kinerja keuangan. 
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     Ulum (2007) dan Santoso (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

secara simultan antara variabel VACA, VAHU dan STVA terhadap kinerja 

keuangan. 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

     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).  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

     Penelitian ini meneliti pada perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia. 

Dimana dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah 

yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2013 hingga 2016. 

Laporan keuangan diperoleh dari masing-masing website resmi dari setiap Bank 

Syariah. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

     Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 115). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam 

Bank Indonesia dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian dipilih beberapa 

perbankan untuk dijadikan sampel. Kemudian dipilih beberapa perbankan untuk 

dijadikan sampel.  

Tabel 3.1 

Kriteria Populasi 

No Keterangan Jumlah Sampel 

1 Perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum 

Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan 

Rakrat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia  

200 

2 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia 

13 

Jumlah Populasi 13 

Sumber: Data diolah, 2018. 

     Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2013: 116). Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan 

karakteristik agar tidak menyebabkan penelitian menjadi bias, tidak dipercaya dan 

kesimpulannya pun bias. Berdasarkan data yang diperoleh dari website masing-

masing bank syariah, dari total 13 Bank Umum Syariah pada tahun 2013 sampai 

2016, terpilih 10 Bank Umum Syariah. 

 

3.4 Teknik dan Pengambilan Sampel 

     Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 

2013).Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara tidak 

random atau bersifat purposive sampling. Metode purposive sampling adalah tipe 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu, yang pada umumnya disesuaikan dengan 
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tujuan atau masalah penelitian” (Indriantoro dan Supomo, 2013: 131).  Kriteria-

kriteria sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Kriteria Sampel 

No Keterangan Jumlah Sampel 

1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia. 

13 

2 Bank Umum Syariah yang telah beroperasi dari tahun 

2013 sampai tahun 2016. 

11 

3 Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan 

tahunannya secara berturut-turut selama periode 

tahun 2013 sampai tahun 2016 pada website 

resminya. 

10 

4 Bank Umum Syariah memiliki kelegkapan data 

sesuai dengan VAICTM dan kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA 

10 

Jumlah Sampel 10 

Sumber: Data diolah, 2018. 

     Sehingga jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada 

penelitian ini adalah 10 sampel. Berikut merupakan Bank Syariah yang menjadi 

sampel penelitian : 

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Penelitian 

No Bank Syariah 

1 BCA Syariah 

2 BJB Syariah 

3 BNI Syariah 
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4 BRI Syariah 

5 Bank Mega Syariah 

6 Bank Muamalat 

7 Bank Syariah Bukopin 

8 Bank Syariah Mandiri 

9 Maybank Syariah 

10 Panin Bank Syariah 

     Sumber : Data diolah, 2017. 

3.5 Data dan Jenis Data 

     Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary 

data), yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui 

media perantara) atau merupakan data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain 

(Indriantoro Dan Supomo, 2013: 147). Data sekunder yang digunakan berupa data 

dokumenter yang dipublikasikan, yakni laporan tahunan Bank Umum Syariah 

tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang telah dipublikasikan melalui website resmi 

masing-masing Bank. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara (Sugiyono, 2013: 401). Metode yang digunakan dalam teknik 
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pengambilan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data diperoleh 

dari laporan keuangan yang dipubilkasikan oleh bank Indonesia dan Bank Umum 

Syariah. Dimana data yang diperlukan adalah sebagai berikut:  

1. Intellectual Capital: Total Pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, Total 

Beban usaha dan beban lain-lain, Beban Kepegawaian,.  

2. Return on Aset (ROA): Laba setelah pajak dan rata-rata total asset pada laporan 

laba-rugi dan neraca.  

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

     Definisi operasional variabel adalah kalimat penjelas tentang bagaimana operasi 

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang dimaksud. 

Variabel sebagai segala sesuatu yang akan dijadikan objek penelitian dan faktor 

yang berperan dalam peristiwa yang kan diteliti dengan pemberian simbol dan 

ukuran (Indriantoro dan Supomo. 2013: 69). 

3.7.1 Variabel Bebas / Independen 

     Pada penelitian yang menjadi variabel independen adalah komponen dari Value 

Added Intellectual Capital (VAICTM) yang dikemukakan Pulic (1998) untuk 

mengukur nilai kinerja Intellectual Capital pada perusahaan. Metode yang 

dikemukakan ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang value creation 

efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tak berwujud (intangible 

asset) yang dimiliki oleh perusahaan. Keunggulan metode VAICTM ini menurut 

ulum (2007) karena data yang dibutuhkan relatif mudah diperoleh dari berbagai 

sumber dan jenis perusahaan. Data yang digunakan untuk menghitung rasio-rasio 

tersebut adalah data-data keuangan perusahaan yang umumnya tersedia dari laporan 
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keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada website resmi pada masing-masing 

bank. Adapun perhitungan  VAICTM adalah 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 
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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 (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. 
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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 

 

3.7.2 Variabel Terikat / Dependen 

     Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Ukuran profitabilitas 

yang digunakan pada penelitian ini adalah return on assets (ROA) sebagai proksi 

dari profitabilitas karena mampu memberikan gambaran kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di bank 
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syariah. Penelitian ini tidak menggunakan proksi return on equity (ROE) karena 

dalam perhitungan ROE merupakan komponen utama dari value added capital 

employed (salah satu komponen dari VAICTM), sehingga jika menggunakan ROE 

akan terjadi perhitungan ganda atas akun yang sama yaitu ekuitas. 

 

3.8 Analisis Data  

     Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, 

mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013: 206).  

     Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Analisis data menghasilkan data deskriptif kuantitatif, yang 

mengolah data-data perhitungan intellectual capital, dan profitability pada laporan 

keuangan yang diolah dengan program Statistical Package For Social Science 

(SPSS) 22 for windows.  

 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik  

     Uji asumsi klasik merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, 

uji heteroskedesitas, dan autokorelasi.  

1. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak 
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(Santoso, 2012: 230). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Jika nilai 

signifikansi dari hasil uji Kolmogorof-Smirnov > 0,05, maka asumsi 

normalitas terpenuhi. Jika nilai <0,05, maka sebaliknya asumsi normalitas 

tidak terpenuhi. 

2. Uji Multikolonieritas 

Tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk menguji apakah pada sebuah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independent. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas 

(multikol) (Santoso, 2012:234).  Uji ini dilakukan dengan melihat besaran 

variance inflation factor (VIF) dan tolerance; dan besaran korelasi antara 

variabel independen. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. . 

Berdasarkan aturan VIF dan tolerance, maka apabila nilaiVIF > 5 atau nilai 

tolerance < 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya 

jika nilai VIF < 5 atau nilai tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. Nilai VIF dihitung dengan rumus:  

VIF = 
𝟏

𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆
 

 

3. Uji Homoskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varians antar nilai Y, 

apakah sama atau heterogen (Suharyadi dan Purwanto, 2011:231). Suatu model 
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regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menentukan 

heteroskedastisitas dapat melihat nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (5%), 

dan untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik 

scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik 

di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi (Santoso, 2012:241). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya 

auto-korelasi menggunakan besaran Durbin Watson dimaksudkan untuk 

menguji adanya kesalahan pengganggu periode 1 dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya -1. Menurut keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dilihat dari bila nilai DW terletak diantara nilai du dan 4-du 

(du<DW<4-du), maka berarti tidak ada autokorelasi (Suharyadi dan Purwanto, 

2011: 232). 

 

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

     Analisis regresi menurut Sunyoto (2011:61) bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh signifikan antara satu atau lebih variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) baik secaa parsial maupun simultan. Analisis regresi menurut 

Ghazali (2013: 96) selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 
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lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Analisis regresi berganda merupakan prosedur yang berfungsi untuk 

melihat hubungan linier antara lebih dari satu variabel yang diidentifikasikan 

sebagai variabel indeoenden atau bebas dengan satu variabel lain yang 

diidententifikasikan sebagai variabel independen atau tergantung. Analisis regresi 

berganda digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan tiga 

variabel. Persamaan umum regresi sederhana adalah sabagai berikut:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + 3 

Dimana:  

Y = Kinerja Keuangan 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi  

X1 = Value added capital employed (VACA) 

X2 = Value added human capital (VAHU) 

X3 = Strucctural capital value added  STVA  

e = Nilai residu 

 

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Koefisien Determinasi (R2) 

     Koefisien ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variabel dependen. Nilai koefisien ini adalah antara nol dan satu. Jika nilainya kecil, 

memiliki makna kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Jika nilainya mendekati satu, memiliki makna variabel 

independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
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memprediksi variasi variabel dependen. Suatu model regresi dikatakan baik apabila 

nilai R2 mendekati satu. 

 

 

3.9.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun 

langkah untuk uji T atau uji parsial yaitu sebagai berikut:  

1. Perumusan hipotesis (Ghozali, 2006)  

a. Hipotesis nol atau H0 : bi = 0 artinya variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Hipotesis alternatif atau Ha : bi ≠ 0 artinya variabel bebas merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Merumuskan hipotesis  

Dengan melihat hasil output SPSS, kita dapat hanya melihat nilai dari 

signifikan uji t masing-masing variabel. Jika nilai signifikan < 0,05 maka dapat 

kita simpulkan bahwa menolak H 0 dan menerima H a (Ghozali, 2006: 89).  

Ho: Diterima jika p-value > 0,05  

Ha: Diterima jika p-value < 0,05 

 

3.9.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

     Pengujian ini dilaukan unntuk mengetahui apakah semua variable bebas (secara 

simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat. Adapun 

langkah untuk uji F atau uji simultan adalah (Suharyadi dan Purwanto, 2011: 225): 
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1. Perumusan hipotesis 

Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

H0 = B1 = B2 = B3 = 0 

H0 ≠ B1 ≠ B2 ≠ B3 = 0 

2. Menentukan daerah keputusan 

Penentuan daerah keputusan dengan mencari nilai F dan taraf nyata α (0,05). 

3. Menentukan nilai F-hitung 

Menurut Suharyadi dan Purwanti (2011) untuk menentukn nilai F hitung 

dengan cara: R2 

F = 
R2 /(𝑘−1)

1−𝑅2 /(𝑛−𝑘)
 

4. Menentukan darah keputusan 

Menentukan wilayah H0 dan Ha, serta membandingkan nilai F-hitung untuk 

mengetahui apakah menerima H0 atau menerima Ha. 

5. Memutuskan hipotesis 

H0 : diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

Ha : diterima jika Fhitung > Ftabel
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Industri Perbankan Syariah 

     Pada tahun 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 2016 menunjukkan bahwa 

pertumbuhan aset mencapai lebih dari 20% jika dibandingkan periode yang sama 

ditahun sebelumnya. Dalam publikasi Islamic Financial Services Inudstry Stability 

Report tahun 2016, disebutkan bahwa perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi 

salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi 

memiliki total aset sebesar $1,9 Triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi 

sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Komposisi aset perbankan 

syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52% atau sebesar Rp254.184 

miliar, UUS sebesar 27,98% atau sebesar Rp102.320 miliar dan BPRS sebesar 2,5% 

atau sebesar Rp9.157 miliar. Dalam periode tahun 2016, aset BUS mengalami 

peningkatan sebesar Rp40.761 miliar atau tumbuh 19,10%, sementara aset UUS 

meningkat sebesar Rp19.481 miliar atau tumbuh 23,51%, sedangkan aset BPRS 

meningkat sebesar Rp1.418 miliar atau tumbuh 19,12%. 
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Gambar 4.1 

Komposisi Total Aset Perbankan Syariah 

 

     Pertumbuhan aset tersebut tetap diikuti pelaksanaan intermediasi yang baik oleh 

bank-bank syariah. Hal ini tercemin pada tren pertumbuhan dan nominal 

pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah. Pada akhir 2016 

pembiayaan perbankan syariah tercatat sebesar Rp 254.669 miliar, dan DPK yang 

dihimpun mencapai Rp 285.158 miliar. Sehingga financing to feposit ratio (FDR) 

perbankan syariah tetap relatif tinggi yaitu 88,87%. Sebagaimana ditetapkan oleh 

Bank Indonesia FDR dikatakan sehat berada pada 85%-100%. Walaupun nilai FDR 

pada akhir 2016 mengalami penurunan sebesar 3,3% di periode yang sama di tahun 

2015 tetapi nominal pembiayaan dan DPK mengalami peningkatan. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Aset, DPK, Pembiayaan dan FDR 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 

Aset 248.109 278.916 303.001 365.661 

Pembiayaan 188.553 204.333 218.761 254.158 

DPK 187.200 221.887 235.976 285.158 

FDR 100,32% 91,50% 92,14% 88,87% 

Sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013-2016, November 2017. 
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     Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana pada perbankan syariah 

dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun 

surat-surat berharga. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah 

sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan walaupun lebih lambat 

dibandingkan pertumbuhan DPK. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah 

utamanya disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, 

konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Dilihat dari jenis penyaluran 

pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan konsumsi memiliki 

komposisi paling besar dibandingkan jenis penyaluran pembiayaan lainnya. 

Tercatat per desember 2016, penyaluran pembiayaan konsumsi sebesar Rp103.401 

miliar atau 40,6% dari total pembiayaan. Diikuti pembiayaan modal kerja sebesar 

Rp90.100 miliar dan pembiayaan investasi sebesar Rp61.167 miliar. 

  Tabel 4.2 

Distribusi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 

Modal Kerja 73.772 80.283 82.508 90.100 

Investasi 34.450 42.611 52.798 61.167 

Konsumsi 80.330 81.440 83.454 103.401 

Sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013-2016, November 2017. 

     Pendapatan operasional perbankan syariah dalam periode laporan menunjukkan 

peningkatan yang cukup baik. Per desember 2016 tercatat sebesar Rp33.505 miliar 

atau meningkat sebesar 17% dari tahun sebelumnya diperiode yang sama. 

Pendapatan dari pembiayaan masih mendominasi sumber pendapatan dari total 

pendapatan yaitu sebesar Rp 17.719 miliar atau sebesar 52% dari total pendapatan 
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yang mana mencerminkan konsistensi preferensi dan keseriusan bank-bank syariah 

dalam melakukan fungsi intermidiasi ke sektor riil. 

     Biaya operasional dari BUS dan UUS juga mengalami peningkatan sejalan 

dengan kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional yaitu sebesar 

Rp30.021 Miliar. Mengalami peningkatan signifikan sebesar 32,5% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan laju pertumbuhan biaya operasional dipengaruhi oleh 

peningkatan nilai impairment (kerugian penurunan nilai aset keuangan) yang 

mencapai 56% dari total biaya operasional dan diikuti oleh peningkatan biaya 

overhead seperti biaya tenaga kerja, sewa dan promosi yang mencapai 38% dari 

total biaya operasional dan sisanya biaya lainnya. 

Tabel 4.3 

Perkembangan Pendapatan Operasional, Biaya Operasional  

dan Profitabilitas 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 

Pendapatan Operasional 28.147 25.293 28.479 33.505 

Biaya Operasional 23.398 18.534 22.660 30.021 

Laba Bersih 3.359 1.854 1.923 2.255 

ROA BUS dan UUS 2% 0,80% 0,84% 0,95% 

ROA BPRS 2,79% 2,26% 2,20% 2,27% 

Sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013-2016, November 2017. 

     Dari sisi profitabilitas, laba bersih BUS dan UUS pada tahun 2016 sebesar 

Rp2.096 Miliar meningkat 17,3% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. 

Sementara itu return on assets (ROA) ditahun laporan mengalami peningkatan dari 

0,84% pada tahun 2015 menjadi 0,94% pada tahun 2016. Lebih baik dibandingkan 

dengan perbankan nasional yang mengalami penurunan ROA dari 2,32% di tahun 
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2015 menjadi 2,23% di tahun 2016. Adapun BPRS, dalam periode laporan laba 

bersih tercatat sebesar Rp159 miliar dengan pertumbuhan mencapai 15,45%. 

Peningkatan laba tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya distribusi bagi 

hasil yang mencapai Rp547 miliar atau tumbuh sebesar 16,9%. Meningkatnya 

rentabiitas tersebut sejalan dengan tingkat ROA yang meningkat dari 2,20% pada 

tahun 2015 menjadi 2,27% pada tahun 2016. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Entitas Perbankan Syariah 

     Dalam pemahaman lebih dalam, berikut gambaran lebih dalam mengenai tiap 

entitas perbankan syariah sebagai berikut: 

1 BCA Syariah 

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009, PT Bank Central 

Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank 

UIB). Selanjutnya, Bank UIB berubah nama menjadi PT Bank BCA Syariah 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas 

PT Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009, tentang Perubahan 

Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB Menjadi PT Bank 

BCA Syariah. 

Total Aset pada tahun 2016 meningkat sebesar 14,9% dibandingkan tahun 

sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp5,0 triliun dari sebesar Rp4,3 triliun. 

Kenaikan aset ini disebabkan oleh kenaikan surat berharga sebesar 477,7% 

dan kenaikan pembiayaan sebesar 16,4%.  

Jumlah ekuitas tahun 2016 meningkat sebesar 4,4% dibandingkan tahun 

sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp 1,1 triliun dari sebesar Rp 1,0 triliun. 



55 
 

 
 

Kenaikan ekuitas disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 54,1% 

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp 104,9 miliar 

dari sebesar Rp68,1 miliar. 

Jumlah pendapatan tahun 2016 meningkat sebesar 19,1% dibandingkan 

tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 426,1 miliar dari sebesar Rp 357,8 

miliar. Pendapatan operasional juga meningkat sebesar 25,2% sementara 

biaya dana meningkat 13,9%. Walaupun beban usaha meningkat sebesar 

20,3% atau menjadi sebesar Rp169,3 miliar dari sebelumnya sebesar 

Rp140,7 miilar, namun laba usaha sebelum pajak meningkat secara 

signifikan sebesar 54,7% menjadi sebesar Rp49,2 miliar dari sebelumnya 

sebesar Rp31,9 miliar. 

Pada tahun 2016, BCAS berhasil mencatatkan laba bersih setelah pajak 

sebesar Rp36,8 miliar atau meningkat 57,1% dibandingkan tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp23,4 miliar.. 

2 BJB Syariah 

Secara resmi bank bjb syariah berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 

berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 tanggal 

15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 Januari 2010. 

Pertumbuhan aset BJB Syariah pada tahun 2016 sebesar 15,55% terutama 

ditopang oleh kenaikan penempatan pada Bank indonesia sebesar 54,23% 

menjadi Rp 1,38 triliun. Disisi lain, secara kumulatif, jumlah piutang 

murabahah, istishna, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah (net) serta aset yang diperoleh untuk ijarah mengalami 
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penurunan sebesar 3,04% menjadi Rp 4,70 triliun terutama akibat 

peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai ditengah tantangan 

perlambatan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016. 

Posisi ekuitas BJB Syariah mengalami tekanan terutama akibat saldo laba 

yang mengalami defisit pada tahun 2016 seiring dengan peningkatan 

cadangan penurunan nilai akibat dari kinerja pembiayaan yang melemah. 

Secara total, total ekuitas turun sebesar 15,99% menjadi Rp 876,40 miliar 

dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp1,04 triliun. 

Pendapatan BJB Syariah pada tahun 2016 relatif stabil dengan pendapatan 

atas pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib stabil sebesar Rp730,19 

miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp728,40 miliar. Hal ini 

disebabkan karena pendapatan dari marjin murabahah dan pendapatan 

operasi lainnya yang hanya mampu membukukan pertumbuhan pendapatan. 

Sementara itu, dari total pendapatan tersebut pendapatan marjin 

mudharabah memiliki porsi dominan sebesar 72,37% atau relatif sama 

dengan komposisi pendapatan tahun sebelumnya. 

Kenaikan pembentukan penyisihan kerugian sangat berdampak kepada 

penurunan kinerja BJB Syariah dalam hal rugi (laba) usaha. bank bjb 

syariah membukukan rugi usaha dalam jumlah signifikan sebesar Rp547,03 

miliar dibandingkan laba usaha tahun sebelumnya yakni Rp16,91 miliar. 

Tren penurunan laba usaha sebenarnya sudah terlihat di tahun 2015 seiring 

dengan kecenderungan perlambatan perekonomian Indonesia. 
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3 BNI Syariah 

Bank BNI Syariah berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil 

proses spin off dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

pada tanggal 21 Mei 2010. 

Pertumbuhan aset BNI Syariah sebesar 23,01% pada tahun 2016 terutama 

ditopang oleh peningkatan aset produktif. Peran vital dari aset produktif 

dapat dilihat dari komposisi aset produktif terhadap total aset yang 

mencapai 87,49%. Pada saat bersamaan, aset produktif mampu tumbuh 

sebesar 22,12% menjadi Rp 24.773 miliar pada tahun 2016 dibandingkan 

posisi tahun 2015 yang mencapai Rp20.286 miliar. Apabila dilihat secara 

mendalam, pembiayaan BNI Syariah terutama yang berupa piutang 

murabahah memiliki posisi strategis terhadap aset produktif bank karena 

memiliki kontribusi sebesar 61,48% pada tahun 2016.  

Pada tahun 2016 total ekuitas BNI Syariah mencapai sebesar Rp 2.487 

miliar atau tumbuh sebesar 12,23% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Peningkatan ekuitas ini terutama ditunjang oleh peningkatan saldo laba dan 

cadangan umum & wajib yang masing-masing naik sebesar 41,93% dan 

32,65% menjadi Rp 862 miliar dan Rp93 miliar pada tahun 2016. 

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib atau pendapatan 

margin BNI Syariah mengalami peningkatan sebesar 15,33% atau Rp 372 

miliar menjadi Rp 2.802 miliar pada tahun 2016. Pendapatan yang berasal 

dari jual beli masih mendominasi komposisi pendapatan BNI Syariah 

dengan kontribusi sebesar 67,51% selanjutnya pendapatan dari bagi hasil 
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sebesar 14,94%, pendapatan usaha utama lainnya 15,25% dan pendapatan 

dari ijarah 2,29%. 

Laba bersih BNI Syariah naik signifikan sebesar 21,38% atau setara dengan 

Rp49 miliar menjadi Rp277 miliar setelah memperhitungkan beban pajak 

pada tahun 2016. Seiring dengan peningkatan laba bersih ini, laba bersih per 

saham yang diperoleh BNI Syariah meningkat secara signifikan menjadi 

Rp184.732 (angka penuh) pada tahun 2016 dibandingkan sebesar 

Rp152.198 (angka penuh) pada tahun 2015. 

4 BRI Syariah 

Perjalanan PT Bank BRISyariah bermula dari akuisisi PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. 

Bank secara resmi beroperasi setelah mendapatkan izin usaha dari Bank 

Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 

2008. Dengan demikian, pada 17 November 2008, PT Bank BRI Syariah 

resmi beroperasi. 

Total Aset yang berhasil dibukukan oleh BRI Syariah pada posisi 31 

Desember 2016 adalah sebesar Rp27,69 triliun meningkat sebesar Rp3,46 

triliun atau 14,27% dari posisi 31 Desember 2015 yang mencapai Rp24,23 

triliun. Total Aset masih didominasi oleh kenaikan total Aset Produktif yang 

tercermin pada komposisi total Aset Produktif terhadap total Aset sebesar 

97,55%. Per Posisi 31 Desember 2016 Aset Produktif BRI Syariah 

mencapai Rp27,01 triliun, meningkat Rp3,27 triliun atau 13,76% dari posisi 

31 Desember 2015 yang mencapai Rp23,74 triliun. 
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BRI Syariah berhasil menghimpun dana masyarakat selama tahun 2016 

sebesar Rp22,05 triliun, tumbuh sebesar Rp1,89 triliun atau 9,41% dari 

semula Rp20,15 triliun pada tahun 2015. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dengan 

menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Saat ini komposisi giro, 

tabungan dan deposito masing-masing sebesar 4,09%, 15,09% dan 56,81%. 

Hal tersebut disebabkan BRI Syariah mendukung program pemerintah 

dalam mengelola Dana Haji dari Kementerian Agama. 

Di tahun 2016, BRI Syariah mampu mencapai laba tertinggi sejak berdiri. 

Laba yang dibukukan BRISyariah di tahun 2016 meningkat 38,79% dari 

Rp122,64 miliar di tahun 2015 menjadi Rp170,21 miliar.  

5 Bank Mega Syariah 

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu 

bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT 

CT Corpora (d/h Para Group) pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan 

perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank 

umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo dan pada 

tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi.  

Posisi aset BMS per 31 Desember 2016 mencapai Rp. 6,14 triliun, tumbuh 

sebesar Rp 575,42 miliar atau 10,35% dibandingkan dengan jumlah aset 

pada tahun 2015 sebesar Rp. 5,56 triliun. Peningkatan berasal dari surat 

berharga yang dimiliki, piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah 

masing-masing meningkat sebesar 14,66%; 7,26% dan 504,99%. 
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Komposisi aset terbesar berasal dari Piutang Murabahah sebesar Rp. 4,30 

triliun atau 70,10%. 

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1,06 triliun atau 

meningkat sebesar 21,45% dari tahun 2015. Peningkatan ekuitas disebabkan 

oleh peningkatan modal disetor dan saldo laba masing-masing meningkat 

sebesar 10,04% dan 446,67%. Komposisi terbesar berasal dari modal 

disetor sebesar Rp 847,11 miliar atau 79,78%.  

Tahun 2016, BMS membukukan pendapatan operasional sebesar Rp 919,75 

miliar, atau 79,64% terhadap pendapatan operasional tahun 2015 sebesar 

Rp. 1,15 triliun. Penurunan pendapatan operasional tersebut disebabkan 

menurunnya pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib 

sebesar 17,99% dan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar 

18,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan 

pada tahun 2016 Bank masih dalam masa transisi model bisnis pembiayaan 

dari segmen mikro menjadi segmen komersil. 

Pada tahun 2016, BMS berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 

110,73 miliar atau tumbuh 805,87% dari tahun 2015 sebesar Rp. 12,22 

miliar. Pertumbuhan laba bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan laba 

usaha sebesar Rp 137,78 miliar, atau 1937,98% dari tahun 2015 sebesar Rp 

6,76 miliar. 

Pertumbuhan laba yang signifikan ini didorong dengan perubahan model 

bisnis. Pertama adanya perubahan segmentasi pembiayaan mikro ke 

pembiayaan komersil dan konsumtif. Kedua adanya perampingan jumlah 

kantor untuk kesesuaian dengan pasar. 
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6 Bank Muamalat 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 

November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat 

Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang 

kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. 

Sehingga resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. 

Aset Bank Muamalat Indonesia di akhir tahun 2016 terkoreksi 2,37% dari 

Rp 57,14 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 55,79 triliun. Penurunan aset 

tersebut banyak dikontribusikan oleh turunnya Investasi pada Surat 

Berharga dan Giro pada Bank Lain. Investasi pada Surat Berharga turun 

sebesar 14,95% dari Rp 4.50 triliun pada 2015 menjadi Rp 3.83 triliun. Giro 

pada Bank Lain turun dari Rp 1,33 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 819,37 

miliar. Sementara itu, Tagihan Akseptasi Lain dan Pinjaman Qardh 

mengalami peningkatan. Pinjaman Qardh naik dari Rp 230,58 miliar pada 

2015 menjadi Rp 549,17 miliar di akhir tahun 2016. Tagihan Akseptasi Lain 

di tahun 2016 meningkat dari Rp 515,35 miliar menjadi Rp 699,96 miliar di 

akhir Desember 2016, atau naik sebesar 35,82%. 

Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia terdiri atas akun Simpanan 

dan Dana Syirkah Temporer – Non Bank. Pada tahun 2016, Dana Pihak 

Ketiga turun 7,01% menjadi Rp41,92 triliun dari tahun sebelumnya yang 

sebesar Rp45,08 triliun. Penurunan Dana Pihak Ketiga salah satunya 

dikontribusikan oleh penurunan dana mahal yang berasal dari Deposito 
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Mudharabah dan salah satu jenis Tabungan Mudharabah yang memiliki 

Cost of Fund (COF) tinggi. 

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib atau disebut 

juga Pendapatan Margin Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan 

sebesar Rp 1,15 triliun, atau sebesar 23,20% dari Rp 4,95 triliun di tahun 

2015 menjadi Rp 3,80 triliun di tahun 2016. Selain karena menurunnya 

pertumbuhan pembiayaan, kondisi ekonomi yang belum kondusif juga 

merupakan salah satu faktor menurunnya pendapatan pengelolaan Bank. 

Salah satunya, adalah dengan turut turunnya kemampuan bayar nasabah 

perseroan. Pendapatan dari Bagi Hasil dan Penjualan masih mendominasi 

komposisi Pendapatan Margin Bank Muamalat Indonesia dengan porsi 

masingmasing 45,63% dan 43,56%. Hal tersebut sejalan dengan porsi 

pembiayaan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) serta pembiayaan 

Murabahah yang mendominasi portofolio pembiayaan Bank Muamalat 

Indonesia. 

Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2016 sebesar Rp 80,51 

miliar atau naik 8,08% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 

74,49miliar. 

7 Bank Syariah Bukopin 

Berawal dengan masuknya PT Bank Bukopin, Tbk. yang mengakuisisi PT 

Bank Persyarikatan Indonesia,  Kemudian, pada tahun 2008 memperolah 

izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah 

melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 

2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank 
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Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank 

Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Perseroan 

sebagai bank syariah secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 

Desember 2008.  

Pada tahun 2016, total aset yang berhasil dibukukan sebesar Rp 7,02 triliun, 

atau mengalami peningkatan sebesar 20,46% jika dibandingkan dengan 

tahun 2015 Aset Perseroan terdiri dari aset produktif dan nonproduktif. 

Secara detail yang termasuk aset Perseroan, yakni kas, giro dan penempatan 

pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, investasi pada surat 

berharga, pembiayaan yang diberikan, aset tetap, aset pajak tangguhan, dan 

aset lain. 

DPK yang berhasil dibukukan pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 5,44 

triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 14,43% jika dibandingkan 

dengan pencapaian pada tahun 2015. Adapun pangsa pasar DPK Perseroan 

terhadap perbankan syariah sebesar 1,95% pada tahun 2016, atau 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,06%. 

Sedangkan pangsa pasar terhadap BUS mencapai sebesar 2,64%, atau 

mengalami penurunan dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar 2,72%. 

Pada tahun 2016 jumlah ekuitas Perseroan mencapai Rp 798,57 miliar. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,14% jika dibandingkan 

dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 modal disetor Perseroan mencapai Rp 

850,37 miliar, atau meningkat sebesar 13,33% jika dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sementara cadangan umum pada tahun 2016 mencapai Rp 

1,21 miliar. Selain itu, komponen ekuitas lainnya mengalami peningkatan 
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sebesar 762,01% menjadi Rp 37,08 miliar pada 2016 dari Rp 4,30 pada 

tahun sebelumnya. Sedangkan saldo laba (rugi) mencapai Rp-90,09 miliar, 

atau mengalami pertumbuhan sebesar 26,64% dari tahun 2015 

Laba usaha yang berhasil dibukukan mencapai sebesar Rp 52,96 miliar, atau 

mengalami peningkatan sebesar 18,46% jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

8 Bank Syariah Mandiri 

Berdasarkan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional 

menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah  dengan nama 

PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris pada 

tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank 

umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK 

Gubernur BI pada tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat 

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, BI menyetujui 

perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). PT Bank 

Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sebagai bank syariah sejak 

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 

Pertumbuhan aset BSM selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan 

yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,80%. Adapun 

posisi aset BSM per 31 Desember 2016 mencapai Rp78,83 triliun, tumbuh 

sebesar Rp8,46 triliun atau 12,02% dibandingkan dengan jumlah aset pada 

tahun 2015 sebesar Rp70,37 triliun. Peningkatan total aset BSM mayoritas 

disumbang oleh aset produktif. Hal ini terlihat dari komposisi aset produktif 

terhadap total aset 92,56%. Nilai aset produktif meningkat sebesar Rp 7,88 
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triliun atau 12,11%, semula Rp 65,09 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 72,97 

triliun di tahun 2016. 

BSM berhasil menghimpun dana masyarakat selama tahun 2016 sebesar 

Rp69,95 triliun, tumbuh sebesar Rp 7,83 triliun atau 12,62% dari semula 

Rp62,11 triliun pada tahun 2015.  

Ekuitas per 31 Desember 2016 mencapai Rp6,39 triliun, tumbuh sebesar 

Rp778,70 miliar atau 13,87% terhadap posisi ekuitas per 31 Desember 2015 

sebesar Rp 5,61 triliun. Kenaikan tersebut terutama diperoleh dari laba 

tahun 2015 dan perolehan laba tahun berjalan. 

Pada tahun 2016, BSM berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 325,41 

miliar, tumbuh sebesar Rp 35,84 miliar atau 12,38% dibandingkan laba 

bersih tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 289,58 miliar. Pertumbuhan laba 

bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan pengelolaan dana 

oleh Bank sebagai Mudharib. 

9 Maybank Syariah 

Sejarah PT Bank Maybank Syariah Indonesia bermula dengan didirikannya 

PT Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994 sebagai 

bank joint venture antara Malayan Banking (Maybank) Berkat dengan Bank 

Nusa Nasional. Pada 14 November 2000, PT Maybank Nusa International 

berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp. Pada 23 September 

2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi bank syariah komersial, 

dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank 

Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada 

tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan 
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Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. 

Setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Maybank Syariah memulai 

kegiatan usaha sebagai bank syariah pada tanggal 1 Oktober 2010. 

Pada tahun 2016, total aset yang berhasil dibukukan sebesar Rp 1,3 triliun, 

atau mengalami penurunan sebesar 22,86% jika dibandingkan dengan tahun 

2015 dengan total aset Rp 1,7 triliun.  

Dana Pihak Ketiga yang dihimpun Maybank Syariah tahun 2016 tercatat sebesar 

Rp 714,72 miliar, turun 23,9% apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 

938,98 miliar Dana Pihak Ketiga tahun 2016 terdiri dari deposito dan tabungan 

mudharabah 53,1%, giro wadiah 39,9%, dan giro mudharabah 7,0%. 

Pada 2016, Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib mengalami 

penurunan sebesar 37,8% dari Rp 173,39 miliar pada 2015 menjadi Rp107,79 

miliar. Pendapatan dari Jual Beli (Murabahah dan Istishna') menyumbang porsi 

terbesar, yakni Rp 55,74 miliar (51,7%), disusul dari Pendapatan Usaha Utama 

Lainnya sebesar Rp 39,89 miliar (37,0%), dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

dan Mudharabah sebesar Rp 12,12 miliar (11,2%). 

Pada 2016, Maybank Syariah mencatatkan Rugi Operasional sebesar Rp 144,52 

miliar, menurun 63,0% dibandingkan Rugi Operasional sebesar Rp 391,13 miliar 

pada 2015. Rugi Sebelum Beban Pajak Penghasilan tahun 2016 juga mencatatkan 

penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp 246,80 miliar atau 63.1%, dari 

Rp 391,35 miliar pada 2015 menjadi Rp 144,55 miliar; sementara Rugi Neto turun 

44,4% atau Rp 130,65 miliar menjadi Rp 163,74 miliar dari Rp 294,39 miliar di 

tahun 2015. 

10 Panin Bank Syariah 

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas 

pada  tanggal 8 Januari 1972, dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara 
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Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan 

nama, berturut-turut menjadi PT Bank Bersaudara Djaja. Kemudian 

menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan Selanjutnya, nama Panin 

Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, 

sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula 

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan Akta Berita 

Acara RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 Juni 2013. Pada 2016, nama Panin 

Dubai Syariah Bank berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 

April 2016. 

Posisi aset Bank per 31 Desember 2016 berjumlah Rp 8.757,96 miliar, 

meningkat sebesar Rp 1.623,73 miliar atau 22,76% dari Rp 7.134,23 miliar 

di tahun 2015. Peningkatan aset di tahun 2016 terutama disebabkan oleh 

peningkatan pada Penempatan pada Bank Indonesia (5,89%), Giro pada 

Bank Lain (10,91%), Investasi pada Surat Berharga (218,03%), Piutang 

Murabahah (93,68%), Pembiayaan Musyarakah (14,27%), Biaya Dibayar 

Dimuka (32,20%), Aset Tetap (55,40%), Aset Tak Berwujud (3,15%) dan 

Aset Lain-lain (300,29%). 

Ekuitas Bank per 31 Desember 2016 berada pada posisi Rp 1.187,94 miliar, 

meningkat sebesar 2,81% atau Rp 32,45 miliar dari Rp 1.155,49 miliar di 

tahun 2015. Peningkatan terutama berasal dari Modal Saham yang naik tipis 

sebesar 0,47%, Penghasilan Komprehensif Lain yang meningkat sebesar 

32,47% dan Saldo Laba yang meningkat sebesar 12,99% di tahun 2016. 
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Pendapatan pengelolaan dana sebelum dikurangi hak pihak ketiga atas bagi 

hasil untuk investor yang berhasil diperoleh di tahun 2016 mencapai 

Rp693,13miliar, menurun tipis sebesar Rp 18,07 miliar atau 2,54%, bila 

dibandingkan dengan Rp 711,21 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut 

disebabkan oleh berkurangnya pendapatan pengelolaan dana oleh Panin 

Dubai Syariah Bank sebagai Mudharib. 

Laba bersih Panin Dubai Syariah Bank pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 

19,54 miliar, menurun signifikan sebesar Rp 34,04 miliar atau 63,53% dari 

Rp 53,58 miliar di tahun 2015. Penurunan yang cukup tajam tersebut 

terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional sebesar 5,01%, 

sehingga laba usaha juga menurun sebesar Rp 50,43 miliar atau 64,72%, 

dari Rp 77,93 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 27,50 miliar di tahun 2016. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

     Analisis statistik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

intellectual capotal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Analisis statistik 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 22 for windows. Untuk 

menginterpretasikan hasil statistik deskriptif adalah melihat nilai mean, minimuum, 

dan maximum serta standar deviasi yang dicapai oleh bank umum syariah di 

Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

VACA 40 -,3451 ,6677 ,216180 ,1872372 

VAHU 40 -8,6295 3,5225 1,068210 1,9357635 

STVA 40 ,0145 1,6346 ,344232 ,3503965 

VAIC 40 -7,8587 4,4183 1,628848 1,9042545 

ROA 40 -,1867 ,0322 ,000175 ,0377303 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: SPSS 22, Data diolah 2017. 

     Sampel pada penelitian ini berjumlah 10 bank umum syariah selama 4 tahun 

periode 2013-2016 total berjumlah 40 sampel. Dari tabel diatas menjelaskan bahwa 

nilai rata-rata (mean) seluruh variabel kecuali variabel VACA lebih rendah dari 

standard deviation. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya sebaran data seluruh 

variabel kecuali variabel VACA memiliki variasi yang relatif lebih tinggi. 

     Secara lebih detail, terdapat nilai minimun yang bernilai negarif pada variabel 

VACA, VAHU, VAIC dan ROA. Pada nilai minium variabel-variabel tersebut 

terletak pada Maybank Syariah pada tahun 2015. Nilai minimum yang signifikan 

tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan operasional  di salah satu entitas 

Bank Syariah pada tahun 2015 hingga 34,5%, naiknya beban operasional hingga 

4,78% dan naiknya beban operasional lainnya yang signifikan hingga 802,86%. Hal 

ini antara lain terjadi karena pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset 

produktif yang naik hingga 4.363,63%. Dengan demikian penyebab adanya nilai 

minimum yang signifikan. 

     Secara umum, dilihat dari nilai mean VAICTM menunjukkan kinerja IC pada 

industri perbankan syariah pada penelitian ini bernilai 1,206266 yang termasuk 

dalam kategori “bad performers” berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Ulum 
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(2013). Menurut Ulum (2013), bank syariah akan masuk dalam kategori “top 

performers” bila memiliki skor VAICTM diatas 3,00. Jika skornnya antara 2,00 

sampai dengan 2,99 maka masuk dalam kategori “good performance”, dan kategori 

“common perforrmers” untuk yang memiliki skor VAICTM 1,50 sampai dengan 

1,99. Sedangkan perusahaan dengan skor VAICTM dibawah 1,50 masuk dalam 

kategori “bad performers”. Berikut merupakan klasifikasi Bank Syariah 

berdasarkan kinerja IC tahun 2013 hingga 2016 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Bank Syariah Berdasarkan Kinerja IC 

Bank Syariah Tahun Kinerja IC Klasifikasi 

BCA Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,7204 

1,5547 

1,7092 

1,8379 

Common Performers 

Common Performers 

Common Performers 

Common Performers 

BJB Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,6874 

1,5536 

1,2414 

-0,2307 

Common Performers 

Common Performers 

Bad Performers 

Bad Performers 

BNI Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,9012 

1,8696 

2,0011 

2,0527 

Common Performers 

Common Performers 

Good Performers 

Good Performers 

BRI Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,9117 

1,2948 

1,7050 

1,8387 

Common Performers 

Bad Performers 

Common Performers 

Common Performers 

Bank Mega Syariah 2013 

2014 

2,3987 

1,5575 

Good Performers 

Common Performers 
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2015 

2016 

1,4113 

2,3868 

Bad Performers 

Good Performers 

Bank Muamalat 2013 

2014 

2015 

2016 

1,5235 

1,4107 

1,3826 

1,3971 

Common Performers 

Bad Performers 

Bad Performers 

Bad Performers 

Bank Syariah 

Bukopin 

2013 

2014 

2015 

2016 

1,8447 

1,3961 

1,8144 

1,7774 

Common Performers 

Bad Performers 

Common Performers 

Common Performers 

Bank Syariah 

Mandiri 

2013 

2014 

2015 

2016 

2,3101 

1,3974 

1,6949 

1,6963 

Good Performers 

Bad Performers 

Common Performers 

Common Performers 

Maybank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

3,9441 

3,7617 

-7,8587 

-2,4051 

Top Performers 

Top Performers 

Bad Performers 

Bad Performers 

Panin Bank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

2,7879 

4,4183 

4,3739 

3,0836 

Good Performers 

Top Performers 

Top Performers 

Top Performers 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik  

4.3.1 Uji Normalitas 

     Uji normalitas bertujuan untuk mennguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali. 2013:110). Model 



72 
 

 
 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. 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 : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov Z 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Berdasarkan tabel 4.6 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. 

 

4.3.2 Uji Multikolonieritas 

     Uji multikolinieritas bertujuan utuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variebel bebas (independen) (Ghozali, 2013:91). Model 

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 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini terdapat 

problem multikolinieritas. 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. Berdasarkan aturan 

VIF dan tolerance, maka apabila nilaiVIF > 5 atau nilai tolerance < 0,10 maka 

dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya jika nilai VIF < 5 atau nilai 

tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Adapun 

hasil uji multikolinieritas terlihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

 Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolonieritas 

     Dari tabel 4.7 diatas diketahui masing-masinng 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. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Consta

nt) 
-,016 ,003  -5,127 ,000   

VACA ,026 ,009 ,128 2,924 ,006 ,382 2,616 

VAHU ,016 ,001 ,808 24,013 ,000 ,645 1,550 

STVA -,018 ,004 -,168 -4,254 ,000 ,470 2,126 

a. Dependent Variable: ROA 
Sumber : SPSS 22, data diolah, 2017. 
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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. 

 

4.3.3 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 resoidual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut tetap. Suatu 

model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Penentuan 

heteroskedastisitas dapat melihat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Untuk 

menentukan heteroskedastisitas di tunjukan pada tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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 

a. Dependent Variable: RES2 
Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
 

     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 
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dengan residual, sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan (kesalahan) 

semakin besar pula. 

 

4.3.4 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. Autokorelasi muncul karena observasi karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada 

tidaknya autokorelasi dilihat dari bila nilai DW terletak diantara nilai du dan 4-du 

(du<DW<4-du), maka berarti tidak ada autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan 

Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

     Dari hasil output SPSS diatas diperoleh nilai DW sebesar 1,450, kemudian 

dibandingan dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah data 40 

dan jumlah variabel independen 3 maka didapatkan nilai du = 1,6589 dan nilai dl = 

1,3384. Jika nilai DW diantara nilai dl dan nilai dw, maka menurut ghozali (2013 : 

96) tidak ada keputusan pasti ada atau tidaknya gejala autokorelasi dari data 

tersebut. Sehingga pada penelitian ini dibutuhkan uji Run Test untuk mengetahui 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

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

a. Predictors: (Constant), STVA, VAHU, VACA 
b. Dependent Variable: ROA 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
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ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Berikut merupkan hasil dari uji Run Test 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

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 

a. Median 
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. 

 

4.4 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 memenuhi persyaratan uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

Berikut merupkan hasil dari regresi: 
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 Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
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 

a. Dependent Variable: ROA 
Sumber : SPSS 22, data diolah, 2017. 
 

     Dari hasil perhitungan egresi linier berganda pada tabel 4.11 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. 
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4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Koefisien Determinasi (R2) 

     Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangan variasi variabel profitabilitas (ROA). Nilai koefisien determinasi 

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel kinerja profitabilitas (ROA). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat 

dalam tabel 4.12 sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

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. 

 

4.5.2 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. Nilai ttabel  dapat dilihat dari mengetahui nilai 

α/2 = 0,025 dan Degree of Freedom (df) = jumlah data – jumlah variabel = 36. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

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

a. Predictors: (Constant), STVA, VAHU, VACA 

c. Dependent Variable: ROA 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
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Sehingga diketahui nilai ttabel = 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 4.13 sebagai berikut 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik T 
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 

b. Dependent Variable: ROA 
Sumber : SPSS 22, data diolah, 2017. 
 

     Berdasarkan hasil output SPSS diatas, pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. 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. Hasil 

positif ini menunjukkan bahwa VACA akan meingkatkan kinerja keuangan 

bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA. 

2. H2 = Terdapat pengaruh positif secara parsial Value Added Human Capital 

(VAHU) terhadap Return On Asset  (ROA) 
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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. Hasil 

positif ini menunjukkan bahwa VAHU akan meningkatkan kinerja keuangan 

bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA.  

3. 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 4.2 

Grafik Uji T 

 

  

 

 

 -4,25  -2,028             0       2,028 

     Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa thitung STVA berada pada 

daerah H1 diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh negatif signifikan secara 

parsial VAHU terhadap ROA.  

H0 

diterima 

H0 

diterima 

H1 

diterima H1 

diterima 
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4.5.3 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 4.14 

Hasil Uji Statistik F 
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    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), STVA, VAHU, VACA 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 

     Dari hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 444,383, signifikansi 

F 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 semua 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), vvalue 

added human capital (VAHU) dan structural capital value added (STVA) terhadap 

kinerja keuangan. 

 

4.6 Pembahasan 
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     Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda sebagaimana yang telah 

dijabarkan diatas, maka pembahasan disajikan dalam 4 bagian sesuai dengan 

masing-masing hipotesis yang telah ditetapkan. 

4.6.1 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. Hasil penelitian ini bertentangan dengan  

penelitian yang dilakukan oleh Mondal dan Ghosh (2012) dan Ozkan et al. (2016) 

bahwa physical capital tidak memiliki pengaruh paling besar dari variabel lainnya. 

Sedangkan 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. 

     Pulic (1998) mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari capital employed (CE) 

menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti 

perusahaan tersebut lebih baik dalam memamfaatkan CE-nya. CE dapat 

direpresentatifkan sebagai aset fisik pada perusahaan. Semakin efektivif 

penggunaan aset fisik maka nilai tambah yang dihasilkan semakin besar dan 

produktifitas karyawan akan meningkat. Semakin meningkatnya produktivitas 

karyawan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin meningkatnya kinerja 

perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan. 
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     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. Secara lebih detail, berikut merupakan detail kinerja VACA dari 

entitas Bank Syariah Indonesia. 

Tabel 4.15 

Kinerja VACA Entitas Bank Syariah Indonesia 

Bank Syariah Tahun Kinerja VACA 

BCA Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,1703 

0,1031 

0,0841 

0,1051 

BJB Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,2204 

0,2332 

0,1359 

-0,2895 

BNI Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,4438 

0,4142 

0,4053 

0,4135 

BRI Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,3161 

0,2656 

0,2700 

0,2822 

Bank Mega Syariah 2013 

2014 

2015 

0,6677 

0,4543 

0,3182 
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2016 0,2594 

Bank Muamalat 2013 

2014 

2015 

2016 

0,2590 

0,2404 

0,2770 

0,2606 

Bank Syariah 

Bukopin 

2013 

2014 

2015 

2016 

0,2709 

0,1491 

0,1594 

0,1553 

Bank Syariah 

Mandiri 

2013 

2014 

2015 

2016 

0,3839 

0,2905 

0,2974 

0,2850 

Maybank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,0876 

0,0882 

-0,3451 

-0,2070 

Panin Bank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,1424 

0,1797 

0,2280 

0,1811 

Sumber : Data diolah, 2018 

     Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa entitas Bank Syariah Indonesia memiliki 

kecenderungan berkinerja positif dalam pemamfaatan aset fisik. 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 
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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. 

 

4.6.2 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. Penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian Mondal dan Ghosh (2012) dan Ozkan et al. (2016) 

bahwa menunjukkan komponen human capital memiliki pengaruh paling utama 

dalam meningkatkan return bank sedangkan pada penelitian ini human capital 

menjadi fokus kedua pada perbankan syariah Indonesia. 

     VAHU nenunjukkan seberapa besar nilai tambah yang diberikan setiap satu 

rupiah gaji yang diberikan kepada karyawan terbukti dapat mempengaruhi ROA.    

Investasi human capital menjadi fokus kedua setelah pengembangan pysical 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 

human capital melalui pengoptimalan potensi karyawan menciptakan nilai bagi 

perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya value creation yang dilakukan oleh 

karyawan melalui variabel VAHU. 
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     Human capital merupakan salah satu penggerak operasional perusahaan. 

Semakin banyak inovasi dari para karyawan maka nilai tambah yang didapatkan 

oleh perusahaan juga semakin besar. Meles et al. (2016) menyatakan bahwa penting 

bagi bank untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian 

lebih baik dalam bidang pendidikan mampun ketrampilan. Investasi HC dapat 

dilakukan perusahaan dengan adanya pelatihan, pengembangan dan sistem 

kompensasi yang baik yang diberikan kepada para karyawan. Semakin efektif 

pelatihan dan pengembangan yang diberikan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Sistem kompensasi yang baik yang diberikan kepada karyawan maka 

akan meningkatkan motivasi karyawan dalam menciptakan nilai tambah yang 

dihasilkan untuk perusahaan. 

     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 ekonomi bagi perusahaan yang menciptakan 

produktivitas dan kemampuan beradaptasi. Investasi human capital merupakan 

faktor utama dalam peningkatan produktifitas dalam faktor produksi secara total. 

Sehingga, faktor pendidikan yang tinggi dianggap dapat meningkatkan kapasitas 

inovasi pengetahuan dalam menambah value added dan akan menciptakan inovasi 

baru dan teknologi baru yang dapat menghasilkan produk yang baru. 

     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 
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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. 

     VAHU nenunjukkan seberapa besar nilai tambah yang diberikan setiap human 

capital meliputi ketrampilan, pengetahuan dan kompetensi karyawan dapat 

mempengaruhi ROA. Secara lebih detail, berikut merupakan kinerja VAHU dari 

entitas Bank Syariah Indonesia. 

Tabel 4.16 

Kinerja VAHU Entitas Bank Syariah Indonesia 

Bank Syariah Tahun Kinerja VAHU 

BCA Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,3122 

1,2510 

1,3603 

1,4314 

BJB Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,2604 

1,1729 

1,0541 

-1,5758 

BNI Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,2545 

1,2533 

1,3413 

1.3694 

BRI Syariah 2013 1,3412 
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2014 

2015 

2016 

1,0147 

1,2409 

1,3162 

Bank Mega Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

1,4302 

1,0530 

1,0477 

1,7117 

Bank Muamalat 2013 

2014 

2015 

2016 

1,1409 

1,0888 

1,0542 

1,0706 

Bank Syariah 

Bukopin 

2013 

2014 

2015 

2016 

1,3272 

1,1311 

1,3797 

1,3583 

Bank Syariah 

Mandiri 

2013 

2014 

2015 

2016 

1,5652 

1,0539 

1,2183 

1,2266 

Maybank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

3,1717 

3,0062 

-8,6295 

-3,4850 

Panin Bank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

2,1177 

3,5225 

3,4369 

2,3315 

Sumber : Data diolah, 2018 
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     Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa entitas Bank Syariah Indonesia memiliki 

kecenderungan berkinerja positif dalam pemamfaatan human capital yang meliputi 

ketrampilan, pengetahuan, dan kompetensi. Fakta tersebut dapat menjadi sinyal 

bahwa human capital pada entitas Bank Syariah Indonesia sudah baik. Tetapi perlu 

perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja dari human capital dalam memberikan 

nilai tambah pada perusahaan dalam inovas metode pengembangan karyawan guna 

meningkatkan tidak hanya pada pengetahuan modal intelektual namun juga 

keterampilan, pengetahuan dan kompetensi penunjuang lainnya. 

 

4.6.3 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. Sistem operasional dapat menjadi value added dan ciri khas yang menjadi 

pembeda antar entitas bank syariah ataupun antara bank syariah dan bank 

konvensional. Rendahnya structure capital dapat menghambat produktivitas 

karyawan dalam menciptakan value added perusahaan, dimana terhambatnya value 

added akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang kurang optimal. 

     STVA nenunjukkan seberapa besar nilai tambah yang diberikan setiap structure 

capital yang meliputi laba perusahaan, sistem operasioanl, prosedur kerja, 

teknologi dan lainnya dapat mempengaruhi ROA. Secara lebih detail, berikut 

merupakan kinerja STVA dari entitas Bank Syariah Indonesia. 
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Tabel 4.17 

Kinerja STVA Entitas Bank Syariah Indonesia 

Bank Syariah Tahun Kinerja STVA 

BCA Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,2379 

1,5547 

1,7092 

1,8379 

BJB Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,2066 

0,1474 

0,0514 

1,6346 

BNI Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,2029 

0,2021 

0,2545 

0,2697 

BRI Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,2544 

0,0145 

0,1941 

0,2403 

Bank Mega Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,3008 

0,0503 

0,0455 

0,4158 

Bank Muamalat 2013 

2014 

2015 

2016 

0,1235 

0,0815 

0,0514 

0,0659 

Bank Syariah 

Bukopin 

2013 

2014 

0,2466 

0,1159 
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2015 

2016 

0,2752 

0,2638 

Bank Syariah 

Mandiri 

2013 

2014 

2015 

2016 

0,3611 

0,0520 

0,1792 

0,1847 

Maybank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,6847 

0,6674 

1,1159 

1,2869 

Panin Bank Syariah 2013 

2014 

2015 

2016 

0,5278 

0,7161 

0,7090 

0,5711 

Sumber : Data diolah, 2018 

     Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa entitas Bank Syariah Indonesia memiliki 

nilai positif pada variabel STVA tetapi berpengaruh negatif terhadap ROA. hal ini 

disebabkan karena variabel STVA memiliki nilai paling kecil dibandingkan dengan 

variabel lainnya. Fakta tersebut dapat menjadi indikasi bahwa structure capital 

pada entitas Bank Syariah Indonesia belum dikelola dengan baik. 

    Merujuk pada penelitian Santoso (2011) yang menunjukkan hasil penelitian 

setiap komponen pada VAICTM berpengaruh positif pada kinerja keuangan 

perbankan konvensional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa structural capital 

pada perbankan konvensional Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Penelitian tersebut bertentangan pada penelitian ini bahwa 

structural capital berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jika 
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berfokus pada sistem teknologi informasi yang digunakan, terlihat jelas bahwa 

sistem teknologi informasi yang digunakan oleh perbankan syariah dan perbankan 

konvensional berbeda. Bahkan salah satu bank konvensional telah memiliki satelit 

yang mengklaim dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem operasional 

hingga 40% dan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah 

terpencil (Infobank, 2016). Hal ini dapat menjadi evaluasi oleh perbankan syariah 

terhadap penggunaan teknologi informasi guna bersaing di industri perbankan. 

     Kurangnya inovasi dalam pengelolahan sistem operasional perushaan 

khususnya di teknologi yang digunakan dapat menghambat kinerja perusahaan. 

Sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh Bank Syariah masih jauh tertinggal 

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sehingga diperlukan himbauan 

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). 
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4.6.4 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. Penelitian ini 

menunjukkan hasil yang sama dengan yang disajikan oleh Tan et al. (2007) dan 

Chen et al. (2005) menyatakan bahwa tiga komponen VACA, VAHU dan STVA 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 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). 

     Secara umum, hasil pengujian H1, H2 dan H3 pada penelitian ini relatif sama 

dengan temuan Santoso (2011) pada perbankan konvensional Indonesia. Persamaan 

yang dimaksud adalah bahwa seluruh variabel VAICTM memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan.  

     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 Indonesia berhasil memamfaatkan dan 

memaksimalkan aset fisik dalam menciptakan value added perusahaan. Dari 

sisi shareholder, kondisi ini menguntungkan karena menunjukkan 
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kemampuan manajemen dalam mengelola aset fisik untuk kepentingan 

pemegang saham. Temuan ini mendukung dengan penelitian oleh Ozkan et 

al. (2016) di Turki yang menunjukkan bahwa hubungan antara VACA dan 

ROA positif dan physical capital memiliki pengaruh paling besar terhadap 

kinerja keuangan bank dibandingkan komponen lainnya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memberikan perhatian 

yang lebih berfokus pada pemamfaatan aset berwujud daripada 

pengembangan human capital dan structural capital. Temuan ini berbeda 

dengan kondisi di India melalui penelitian Mondal dan Ghosh (2012) yang 

menunjukkan bahwa variabel VAHU memiliki pengaruh paling besar 

terhadap ROA. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus utama pada Bank di 

India adalah pada investasi human capital. 

2. Dalam pandangan teori stakeholder, perusahaan memiliki stakeholders, 

bukan sekedar shareholder. Stakeholder tersebut meliputi pemegang saham, 

karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah dan masyarakat 

(Riahi-Belkaoui, 2003). Dalam penelitian ini berkaitan erat dengan 

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 pemamfaatan 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 
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orientasi para stakeholder dalam mengintervensi manajemen (Ulum, 2009). 

Tidak hanya berfokus pada aset fisik atau tangible assets, tetapi para 

stakeholder juga harus berfokus aset tak berwujud atau intangible assets 

khususnya 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 sudah mengelola sumber daya 

secara efektif khususnya pada sumber daya fisik dan sumber daya manusia 

melalui nilai positif pada variabel VACA dan VAHU. Sayangnya perbankan 

syariah masih belum mengelola sumber daya organisasi  melalui nilai 

negatif pada variabel STVA. Hal ini dapat menjadi evaluasi pada perbankan 

syariah dengan meninjauh resource-based theory bahwa jika perbankan 

syariah mampuu mengelola sumber daya organisasi dengan efektif, maka 

dapat meningkatkan value dan keunggulan kompetitif. 

 

4.7 Implikasi Penelitian 

     Hasil penelitian ini menambah bukti bahwa Intellectual Capital berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah indonesia. Dilihat dari komponennya, 
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physical capital dan human capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

sedangkan structural capital berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.  

     Hasilnya mencerminkan bahwa perbankan syariah indonesia mengandalkan 

physical capital untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tetapi pengaruh menjadi 

kecil jika tidak ada pengoptimalan human capital dan structural capital yang baik. 

Perlu diketahui bahwa terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan. Pertama, 

human capital pada perbankan syariah memiliki nilai dibawah nilai rata-rata 

penelitian lainnya, yang mencerminkan bahwa pengelolahan human capital masih 

belum optimal. sehingga bank syariah perlu melakukan upaya lebih dalam 

pengembangan karyawan, tidak hanya pada pengetahuan modal intelektual namun 

juga keterampilan, pengetahuan dan kompetensi penunjuang lainnya. Kedua, 

structural capital memiliki pengaruh negatif pada perbankan syariah indonesia. 

Structural capital dapat direpresentatifkan sebagai sistem operasional perusahaan, 

sistem teknologi, prosedur, budaya organisasi, dan manajerial perusahaan. sehingga 

perlu evaluasi dan tinjauan dalam penerapan structural capital. Bank syariah dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan pemamfaatan physical 

capital, human capital, dan structural capital secara bersama-sama.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Kesimpulan yang dapat diambil melalui analisa data dan pembahasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel VACA terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan ROA selama empat tahun 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 telah memanfaatkan 

aset fisik untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. 

2.  Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel VAHU terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan ROA selama empat tahun pengamatan 2013-2016. Jika difokuskan 

pada nilai rata-rata dari variabel VAHU, nilai rata-rata lebih rendah dari 

penelitian terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia 

tidak optimal dalam menciptakan value added melalui variabel VAHU. 

Walaupun nilai variabel VAHU bernilai positif dan berpengaruh signifikan, 

tetapi menunjukkan bahwa pemamfaatan sumber daya manusia belum 

dikelola secara optimal. 
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3. 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 

selama empat tahun pengamatan 2013-2016. Hal ini menandakan bahwa 

pengelolaan structure capital (SC) Bank Syariah masih belum baik. 

Rendahnya structure capital dapat menghambat produktivitas karyawan 

dalam menciptakan value added perusahaan, dimana terhambatnya value 

added akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang kurang optimal 

4. Secara umum dapat diketahui bahwa VAICTM terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA selama 

empat tahun 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 sehingga mampu meningkatkan 

kinerja keuangan. 

 

5.2 Saran 

     Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini kepada 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perbankan Syariah merupakan sektor bisnis yang memerlukan intellectual 

sebagai upaya peningkatan daya saing antar bank, tidak hanya antar bank 

syariah tetapi antar bank syariah dan bank konvensional. Secara empiris, 

terbukti adanya pengaruh antara pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Diharapkan tiap entitas perbankan syariah 
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dapat membuat kebijakan terkait dengan physical capital (VACA), human 

capital (VAHU), dan structural capital (STVA) guna meningkatkan standar 

kemampuan dari kinerja entitas perbankan syariah. 

2. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai minimum dari dari VACA, 

VAHU, dan ROA bernilai negatif yang menandakan terdapat entitas 

perbankan syariah yang merugi. Sehingga diharapkan entitas perbankan 

yang memiliki nilai negatif pada VACA, VAHU dan ROA dapat membuat 

kebijakan terkait tentang optimalisasi penggunaan physical capital 

(VACA), optimalisasi pemanfaatan human capital (VAHU) dan evaluasi 

strategi bisnis untuk dapat meningkatnya profitabilitas perusahaan. 

3. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai rata-rata VAHU bernilai positif. 

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 lebih tinggi dari nilai rata-rata VAHU pada penelitian 

ini. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia tidak optimal 

dalam pemanfaatan sumber daya manusia untuk menciptakan value added 

melalui variabel VAHU. Sehingga hal ini dapat sebagai evaluasi dan 

tinjauan untuk entitas perbankan syariah untuk mengoptimalkan 

pemamfaatan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai tambah. 

4. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa structural capital (STVA) pada 

perbankan syariah berpengaruh negatif. Structural capital dapat 

direpresentatifkan sebagai kualitas dari hasil laba untuk pengelolahan 

operasional seperti sistem operasional perusahaan, prosedur, budaya 

organisasi, dan manajerial perusahaan. Hal ini dapat menjadi evaluasi dan 
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tinjauan untuk entitas perbankan syariah untuk meningkatkan pengelolahan 

structural capital guna menciptakan value added.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Sampel Penelitian 

No. Nama Bank Website Resmi Bank Syariah 

1 BCA Syariah www.bankbcasyariah.co.id 

2 BJB Syariah www.bjbsyariah.co.id 

3 BNI Syariah www.bankbnis.co.id 

4 BRI Syariah www.bankbris.co.id 

5 Bank Mega Syariah www.megasyariah.co.id 

6 Bank Muamalat www.muamalatindonesia.co.id 

7 Bank Syariah Bukopin www.bankbukopinsyariah.co.id 

8 Bank Syariah Mandiri www.syariahmandiri.co.id 

9 Maybank Syariah www.maybanksyariah.co.id 

10 Panin Bank Syariah www.bankpaninsyariah.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankbcasyariah.co.id/
http://www.bjbsyariah.co.id/
http://www.bankbnis.co.id/
http://www.bankbris.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.muamalatindonesia.co.id/
http://www.bankbukopinsyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.maybanksyariah.co.id/
http://www.bankpaninsyariah.co.id/
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Lampiran 2 

Hasil Input Data 

Nama Bank ROA VACA VAHU STVA IC 

BCA Syariah 

2013 0,92% 0,1703 1,3122 0,2379 1,7204 

2014 0,69% 0,1031 1,2510 1,5547 1,5547 

2015 0,87% 0,0841 1,3603 1,7092 1,7092 

2016 1,05% 0,1051 1,4314 1,8379 1,8379 

Bank BJB Syariah 

2013 0,91% 0,2204 1,2604 0,2066 1,6874 

2014 0,64% 0,2332 1,1729 0,1474 1,5536 

2015 0,25% 0,1359 1,0541 0,0514 1,2414 

2016 -7,87% -0,2895 -1,5758 1,6346 -0,2307 

BNI Syariah 

2013 1,42% 0,4438 1,2545 0,2029 1,9012 

2014 1,29% 0,4142 1,2533 0,2021 1,8696 

2015 1,45% 0,4053 1,3413 0,2545 2,0011 

2016 1,45% 0,4135 1,3694 0,2697 2,0527 

BRI Syariah 

2013 1,17% 0,3161 1,3412 0,2544 1,9117 

2014 0,08% 0,2656 1,0147 0,0145 1,2948 

2015 0,76% 0,2700 1,2409 0,1941 1,7050 

2016 0,92% 0,2822 1,3162 0,2403 1,8387 

Bank Mega Syariah 

2013 2,37% 0,6677 1,4302 0,3008 2,3987 

2014 0,30% 0,4543 1,0530 0,0503 1,5575 

2015 0,27% 0,3182 1,0477 0,0455 1,4113 

2016 2,58% 0,2594 1,7117 0,4158 2,3868 

Bank Muamalat 

2013 0,49% 0,2590 1,1409 0,1235 1,5235 

2014 0,17% 0,2404 1,0888 0,0815 1,4107 

2015 0,18% 0,2770 1,0542 0,0514 1,3826 

2016 0,21% 0,2606 1,0706 0,0659 1,3971 

Bank Syariah Bukopin 

2013 1,53% 0,2709 1,3272 0,2466 1,8447 

2014 0,17% 0,1491 1,1311 0,1159 1,3961 

2015 0,56% 0,1594 1,3797 0,2752 1,8144 

2016 0,60% 0,1553 1,3583 0,2638 1,7774 

Bank Syariah Mandiri 
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2013 1,53% 0,3839 1,5652 0,3611 2,3101 

2014 0,17% 0,2905 1,0549 0,0520 1,3974 

2015 0,56% 0,2974 1,2183 0,1792 1,6949 

2016 0,60% 0,2850 1,2266 0,1847 1,6963 

Maybank Syariah 

2013 2,71% 0,0876 3,1717 0,6847 3,9441 

2014 3,22% 0,0882 3,0062 0,6674 3,7617 

2015 -18,67% -0,3451 -8,6295 1,1159 -7,8587 

2016 -9,36% -0,2070 -3,4850 1,2869 -2,4051 

Panin Bank Syariah 

2013 0,94% 0,1424 2,1177 0,5278 2,7879 

2014 1,91% 0,1797 3,5225 0,7161 4,4183 

2015 1,16% 0,2280 3,4369 0,7090 4,3739 

2016 0,94% 0,1811 2,3315 0,5711 3,0836 
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Lampiran 3 

Perkembangan Entitas Perbankan Syariah Indonesia

No Nama Bank 

Total Aset Ekuitas Dana Pihak Ketiga Laba Bersih 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1 BCA Syariah 2041 2994 4350 4996 314 626 1053 1099 1703 2339 3255 3842 13 13 23 37 

2 BJB Syariah 4695 6093 6439 7441 627 631 1043 876 3160 4600 4700 5453 28 34 16 -547 

3 BNI Syariah 14709 19492 23018 28314 1305 1950 2216 2487 11422 16246 19323 24233 117 163 229 277 

4 BRI Syariah 17400 20341 24230 27687 1711 1714 2389 2510 13794 16964 20148 22045 129 2 122 170 

5 Bank Mega Syaraiah 9122 7045 5560 6135 770 781 874 1062 7736 5881 4355 4973 149 15 12 110 

6 Bank Muamalat 53707 62410 57141 55786 3241 3896 3519 3619 41790 51206 45078 41920 165 59 74 81 

7 

Bank Syariah 

Bukopin 4343 5160 5827 7019 292 503 633 798 3272 3994 4756 5442 19 8 27 32 

8 

Bank Syariah 

Mandiri 63965 66956 70370 78832 4862 4617 5614 6392 56461 59821 62113 69950 651 -45 290 325 

9 Maybank Syariah 2299 2449 1743 1344 993 1048 754 592 975 1042 938 714 41 55 -294 -163 

10 Panin Bank Syariah 4052 6206 7134 8757 525 1076 1155 1187 2870 5076 5928 6899 21 70 53 19 
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Lampiran 4 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

VACA 40 -,3451 ,6677 ,216180 ,1872372 

VAHU 40 -8,6295 3,5225 1,068210 1,9357635 

STVA 40 ,0145 1,6346 ,344232 ,3503965 

VAIC 40 -7,8587 4,4183 1,628848 1,9042545 

ROA 40 -,1867 ,0322 ,000175 ,0377303 

Valid N (listwise) 40     
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Lampiran 5 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Consta

nt) 
-,016 ,003  -5,127 ,000   

VACA ,026 ,009 ,128 2,924 ,006 ,382 2,616 

VAHU ,016 ,001 ,808 24,013 ,000 ,645 1,550 

STVA -,018 ,004 -,168 -4,254 ,000 ,470 2,126 

d. Dependent Variable: ROA 

Sumber : SPSS 22, data diolah, 2017. 
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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 

b. Dependent Variable: RES2 
Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
 

 

 

 

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 

c. Median 
Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

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

a. Predictors: (Constant), STVA, VAHU, VACA 
e. Dependent Variable: ROA 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 
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Lampiran 6 

 

Hasil Uji Regresi 

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 

a. Dependent Variable: ROA 
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Lampiran 7 

Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

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 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 

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    

a. Dependent Variable: ROA 

d. Predictors: (Constant), STVA, VAHU, VACA 

Sumber : SPSS 22, data diolah 2017. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

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

a. Predictors: (Constant), STVA, VAHU, VACA 
f. Dependent Variable: ROA 

 


