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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL, INNOVATIVE CAPITAL
AND RELATIONAL CAPITAL TO THE CORPORATE FINANCIAL

PERFORMANCE

Oleh:

Anestesia Arnis Susanti

Advisor Lecturer:

Dra. Lilik Purwanti, SE, M.Si, Ak

The purpose of this empirical study is a investigate the influence of intellectual capital,
innovative capital, and relational capital to the  public companies financial
performance. The Value Added Intellectual Coefficient (VAIC TM) methods is used to
measure of intellectual capital. Innovativ e capital is measured by research and
development expenditure and relational capital is measured by advertising
expenditure. In this research The Corporate Financial Performance is measured by
ROA, ATO and EPS. The population in this research is 324 publ ic companies that listed
in Indonesian Stock Exchange and use 10  public companies that has criteria between
the years 2006 until 2009 as a sample .The technic of analysis use multiple linier
regression analysis and the hypothesis test use t test. The result of this research show
that: intellectual  capital and relational capital has significant effect to corporate
financial performance,but innovative capital has insignificant effect to corporate
financial .

Keyword: intellectual capital, innova tive capital, relational capital, corporate

financial performance
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ABSTRAK

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL , INNOVATIVE CAPITAL DAN

RELATIONAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Oleh:

Anestesia Arnis Susanti

Dosen Pembimbing:

Dra. Lilik Purwanti, SE, M.Si, Ak

Tujuan penelitian empiris ini adalah untuk menguji pengaruh Intellectual Capital,
Innovative Capital dan Relational Capital terhadap Kienrja Keuangan Perusahaan.
Metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC TM) digunakan untuk mengukur
intellectual capital. Innovative capital diukur dengan research and development
expenditure dan relational capital diukur dengan advertising expenditure. Kinerja
keuangan perusahaan diukur dengan ROA, ATO dan EPS. Populasi dari penelitian ini
adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 324
perusahaan dan menggunakan 10 perusahaan publik yang memiliki kriteria tertentu
pada periode 2006-2009 sebagai sampel penelitian. Teknik analisis penelitian ini
menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan
uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital dan relational capital
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pe rusahaan, sedangkan innovative
capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan .

Keyword: intellectual capital, innovative capital, relational capital, kinerja keuangan

perusahaan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan yang ketat pada abad ini

memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka dalam mengelola suatu bisnis.

Perusahaan–perusahaan harus dengan cepat mengubah dari bisnis yang didasarkan

pada tenaga kerja (labor-based business) menuju knowledge based business

(bisnis berdasarkan pengetahuan ) yang memiliki karakteristik utama yaitu ilmu

pengetahuan agar perusahaan tersebut dapat terus b ertahan. Seiring dengan

perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi berbasis ilmu pengetahuan

dengan penerapan manajemen pengetahuan, kemakmuran suatu perusahaan akan

bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan

itu sendiri (Sawarjuwono, 2003).

Dengan penerapan knowledge based business, maka penciptaan nilai

perusahaan akan berubah. Berkembangnya perusahaan akan bergantung pada

bagaimana kemampuan manajemen untuk mengolah sumber daya perusahaan

dalam menciptakan nilai perusahaan sehingga akan memberikan keunggulan

kompetitif perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan –perusahaan di Indonesia

masih menggunakan akuntansi tradisional yang menekankan pada penggunaan

tangible asset. Padahal, dengan adanya perubahan business, tangible asset

menjadi kurang penting dibandingkan dengan intangible asset. Laporan keuangan

tradisional tidak mampu menyajikan informasi mengenai knowledge based

processes dan intangible asset. Hal tersebut menjadikan laporan keuangan
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tradisional tidak mampu menyajikan informasi yang cukup tentang kemampuan

perusahaan untuk menciptakan nilai.

Keterbatasan laporan keuangan dalam menjelaskan nilai perusahaan,

mengakibatkan pelaporan keuangan seringkali dianggap kurang memadai sebagai

pelaporan kinerja keuangan. Dengan kata lai n, informasi akuntansi tidak dapat

digunakan dalam pembuatan keputusan investasi dan kredit. Seharusnya ada

informasi lain yang perlu disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan

sehingga dapat menjelaskan nilai lebih yang dimiliki perusahaan.

Salah satu tanda informasi akuntansi tidak dapat dijadikan landasan dalam

membuat keputusan adalah semakin meningkatnya kesenjangan antara nilai pasar

dan nilai buku ekuitas perusahaan dalam financial market. Meningkatnya

perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan telah menarik para peneliti

untuk menyelidiki nilai yang hilang (hidden value) pada laporan keuangan

perusahaan. Menurut Edvinsson dan Malone (1997) dalam Chen et al (2005)

perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan adal ah nilai Intellectual

Capital ( IC ).

Di Indonesia, fenomena IC mulai berkembang te rutama setelah munculnya

PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Meskipun tidak

dinyatakan secara eksplisit sebagai IC, namun lebih kurang IC telah mendapat

perhatian. Bertolak belakang dengan meningkatnya pengakuan IC dalam

mendorong nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan, pengukuran yang tepat

terhadap IC perusahaan belum dapat ditetapkan. Misalnya, Pulic (1998; 1999;

2000) tidak mengukur secara langsung IC perusahaan, tetapi mengajukan suatu
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ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari k emampuan

intelektual perusahaan yaitu VAIC™ (Value Added Intellectual Coefficient ).

Komponen utama dari VAIC™ dapat dilihat dari sumber d aya perusahaan, yaitu

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

value added human capital), dan structural capital (STVA–structural capital

value added).

Menurut Pulic (1998), tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis

pengetahuan adalah untuk menciptakan value added. Sedangkan untuk dapat

menciptakan value added dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital

(yaitu dana-dana keuangan) dan intellectual potential (direpresentasikan oleh

karyawan dengan segala potensi dan kemapuan yang melekat pada mereka). Lebih

lanjut Pulic (1998) menyatakan bahwa intellectual ability (yang kemudian disebut

dengan VAIC™) menunjukkan bagaimana kedua sumber daya tersebut ( physical

capital dan intellectual potential) telah secara efisiensi dimanfaatkan oleh

perusahaan.

Topik intellectual capital telah menarik perhatian para peneliti . Penelitian

mengenai pengaruh antara intellectual capital yang diproksikan menggunakan

model VAIC™ dengan kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan secara

empiris baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Penelitian di luar negeri

antara lain dilakukan {Firer dan Williams (2003), Mavridis (2004), Chen et al.

(2005), dan Tan et al (2007)}.

Mavridis (2004) memilih khusus sektor perbankan sebagai sampel penelitian.

Mavridis (2004) mengelompokkan bank (berdasarkan kinerja IC) dalam empat
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kategori, yaitu (1) top performers, (2) good performers, (3) common performers,

dan (4) bad performers. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa VAIC™ dapat

dijadikan sebagai instrument untuk melakukan pemeringkatan terhadap sektor

perbankan di Jepang dan India berdasarkan kinerja IC -nya. Chen et al. (2005)

juga menggunakan model Pulic (VAIC™) untuk menguji hubungan antara IC dan

kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan publik di

Taiwan. Hasilnya menunjukkan bahwa IC (VAIC™) memiliki pengaruh terhadap

kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya, Tan et al. (2007) menggunakan 150 perusahaan yang terdaftar di

bursa efek Singapore sebagai sampel penelitian. Model VAIC™ digunakan

sebagai pengukuran intellectual capital sedangkan pengukuran untuk kinerja

keuangan perusahaan adalah ROE, EPS dan ASR . Hasil dari penelitian adalah

konsisten dengan penelitian Mavridis (2004) dan Chen et al (2005) bahwa IC

(VAIC™) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Firer dan Williams (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh IC

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 75

perusahaan publik di Afrika Selatan. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa

tidak terdapat pengaruh antara efisiensi dari VAIC™ dan tiga dasar ukuran kinerja

perusahaan yaitu ROA (Return On Asset), ATO (Asset Turnover) dan MB

(Market to book value ). Penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan

penelitian Mavridis (2004), Chen et al (2005) dan Tan et al (2007).

Penelitian di Indonesia antara lain dilakukan oleh Ulum (2007) meneliti

hubungan antara IC yang menggunakan model VAIC™ dengan kinerja
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perusahaan yang diproksikan dengan ROA ( Return on Asset), ATO (Asset Turn

Over), dan GR (Growth Revenue). Sektor yang dipilih untuk penelitian Ulum

adalah sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2004 -2006. Hasil

penelitian didapat bahwa terdapat pengaruh IC (VAICTM) terhadap kinerja

keuangan perusahaan. IC (VAICTM) juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan

masa depan.

Kuryanto dan Syafrudin (2008) meneliti pengaruh hubungan antara

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan yang listing di BEI pada tahun

2003-2004. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa IC tidak berhubungan

dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Firer dan Williams (2003) .

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan ternyata menunjukkan

hasil yang berbeda mengenai pengaruh IC terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan

pengetahuan dan pemanfaatan teknologi mungkin menjadi salah satu penyebab

perbedaan hasil penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan pada era knowledge based

business, pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting . Perbedaan

perkembangan dan penggunaan teknologi mungkin dapat mengakibatkan

perbedaan dalam implikasi dan penggunaan intellectual capital di tiap-tiap negara

dalam menciptakan nilai.

Pada era globalisasi dan bisnis yang berdasarkan pengetahuan, unsur

innovative capital dan relational capital juga sangat diperlukan (Peterson dan

Jaeseok, 2010). Innovative capital adalah proses penciptaan produk komer sial

yang membutuhkan kreatifitas dari karyawan suatu perusahaan . Innovative capital
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merupakan kunci sukses dari berbagai industri dan sumber dari keunggulan

bersaing {Schoenecker dan Swanson (2002)}, sedangkan relational capital

merupakan sekumpulan kepercayaan, pengalaman, dan pengetahuan yang berupa

hubungan inti antara perusahaan dengan konsumennya. (Reich,

www.WashingtonSpeaker.com ).

Pengaruh pentingnya innovative capital dan relational capital terhadap

kinerja keuangan perusahaan dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Cui

(2005). Menurut Cui (2005) kolaborasi antara innovative capital dan relational

capital sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan saat ini. Penelitian

menggunakan sampel perusahaan industri farmasi dari tahun 1985 -2004 dengan

menggunakan data longitudinal komprehensive yang termasuk dalam aktivitas

inovasi dan relationship. Hasil dari penelitian adalah terdapat pengaruh innovative

capital dan relational capital terhadap kinerja perusahaan.

Chen et al (2005) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan, ditambahkan variabel

berupa innovative capital serta relational capital sebagai variabel independen dan

menguji pengaruh antara innovative capital dan relational capital terhadap kinerja

keuangan. Menurut Chen et al penambahan variabel tersebut karena innovative

capital dan relational capital sangat penting dalam meningkatkan value added

perusahaan, sedangkan dalam komponen model VAICTM belum dijelaskan adanya

unsur tersebut. Hasil yang didapat dari penelitian Chen et al (2005) adalah

terdapat pengaruh innovative capital serta relational capital terhadap kinerja

perusahaan yang listing di Taiwan Stock Exchange tahun 1992 – 2002.

www.WashingtonSpeaker.com
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Chen et

al (2005) dengan menggunakan proksi untuk intellectual capital adalah VAIC™.

Penggunaan proksi VAIC™ merujuk pada beberapa penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya, selain itu VAIC™ mudah dihitung, terstandarisasi, basis

pengukuran yang konsisten, dapat secara efektif dianalisis dan dibandingkan

dengan antar perusahaan dan data yang digunakan berasal dari laporan keuangan

yang diterbitkan perusahaan dan biasanya telah diaudit o leh kantor akuntan

publik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al

(2005) adalah menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar di BEI

dengan periode waktu  2006 sampai dengan 2009 sedangkan penelitian Chen et al

(2005) menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar di Taiwan Stock

Exchange dengan periode waktu 1992 sampai dengan 2002. P roksi kinerja

keuangan perusahaan dalam penelitian ini  menggunakan  ROA ( Return On

Asset), ATO (Asset Turnover) dan EPS (Earning Per Share) sedangkan penelitian

sebelumnya menggunakan ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), EP

(Employed Productivity) dan GR (Growth Revenue) Judul yang dipilih dalam

penelitian ini adalah Pengaruh Intellectual Capital, Innovative Capital, dan

Relational Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris

Pada Perusahaan yang listing di BEI tahun 2006-2009).
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1.2 Motivasi Penelitian

Abidin (2000) dikutip dalam Suwarjono (2003) menyatakan bahwa

intellectual capital masih belum dikenal secara luas. Dalam banyak kasus, sampai

dengan saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan

conventional based dalam membangun bisnisnya, sehingga produk yang

dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Perusahaan -perusahaan

tersebut belum memberikan perhatian lebih terhadap human capital, structural

capital dan customer capital. Padahal, semua ini merupakan el emen pembangun

intellectual capital perusahaan. Jika perusahaan-perusahaan tersebut mengacu

pada perkembangan yang ada, yaitu manajemen yang berbasis pengetahuan,

perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan

keunggulan kompetit if yang diperoleh melalui inovasi -inovasi kreatif yang

dihasilkan oleh intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan

mendorong terciptanya produk -produk yang semakin favourable di mata

konsumen.

Banyak penelitian yang dilakukan untuk membuktikan secara empiris tentang

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan baik di luar

negeri maupun di Indonesia. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilaku kan oleh Mavridis

(2004), Chen et al. (2005), Tan et al. (2007), dan Ulum (2007) menunjukkan

bahwa adanya pengaruh antara intellectual capital terhadap kinerja keuangan

perusahaan sedangkan  penelitian yang dilakukan oleh Firer dan Williams (2003),



9

dan Kuryanto dan Syafrudin (2008) menunjukkan bahwa intellectual capital tidak

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Chen et al (2005) unsur innovative dan relational capital juga sangat

penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Chen et al (2005) menguji

hubungan antara IC, innovative capital dan relational capital dengan kinerja

keuangan perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan publik di Taiwan

dengan periode waktu 1992-2002. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

model Pulic yaitu VAICTM sebagai proksi dari IC, sedangkan proksi dari kinerja

keuangan perusahaan menggunakan ROA, ROE, GR dan EP. Hasil dari penelitian

Chen et al (2005) adalah adanya pengaruh antara IC, innovative capital dan

relational capital dengan kinerja keuangan perusahaan. Penghitungan innovative

capital menggunakan proksi research and development expenditure sedangkan

untuk unsur relational capital menggunakan proksi advertising expenditure. Hasil

penelitian Chen et al (2005) adalah adanya pengaruh innovative capital dan

relational capital terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitan ini merupakan replikasi dari penelitian Chen et al (2005). Peneliti

melakukan replikasi karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh IC, innovative

capital dan relational capital di Indonesia khususnya pada perusahaan publik

yang listing di BEI pada periode 2006-2009. Alasan pemilihan perusahaan publik

yang listing di BEI karena perusahaan yang terdaftar di BEI berhubungan erat

dengan teknologi dan pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan selera

pasar. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan bersaing ketat untuk memasuki

pasar dengan menciptakan nilai dari setiap produk yang dihasilkan. Persaingan
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memerlukan ketepatan aktivitas pe rusahaan dalam menggunakan sumber daya

perusahaan secara efisien dan ekonomi. Semua aktivitas itu diperlukan untuk

dapat meningkatkan kinerja perusahaan .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Chen et al (2005) adalah

penelitian ini  menggunakan sampel perusahaan publik yang terdapat di BEI

dengan periode waktu 2006–2009 sedangkan untuk penelitian sebelumnya

menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar dalam Taiwan Stock

Exchange periode waktu 1992–2002. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini

menggunakan proksi ROA, ATO dan EPS sedangkan penelitian sebelumnya

menggunakan proksi ROA, ROE, GR dan EP. Alasan penggunaan kinerja

keuangan berupa ROA lebih dipilih daripada ROE karena total ekuitas dalam

perhitungan ROE merupakan komponen utama dari VACA (salah satu komponen

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

akun yang sama (Ulum, 2007). Pemilihan ATO sebagai pengukuran kinerja

karena ATO merupakan rasio perputaran aset yang menggambarkan aktivitas

perusahaan (Ulum, 2007), sedangkan pemilihan EPS sebagai proksi kinerja

keuangan karena EPS dapat digunakan oleh analis dalam melakukan

pengevaluasian perusahaan dalam pasar keuangan (Tan et al, 2007).
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka rumusan permasalahan yang akan

diteliti adalah :

1. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan ?

2. Apakah innovative capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan?

3. Apakah relational capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh intellectual capital terhadap

kinerja keuangan perusahaan.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh innovative capital terhadap

kinerja keuangan perusahaan.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh relational capital terhadap

kinerja keuangan perusahaan.
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1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

perkembangan ilmu akuntansi dalam hal ini pengakuan intellectual

capital yang konsisten dengan stakeholder theory.

2. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

penetapan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam penyajian laporan

keuangan terutama intellectual capital sehingga menambah relevansi

informasi laporan keuangan bagi para pemakainya.

2 Kontribusi Praktis

1. Dapat memberikan informasi kepada para investor mengenai kondisi

perusahaan sesungguhnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengelola

sumber daya perusahaan agar sumber daya tersebut dapat digunakan

secara efektif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan .
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1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan

diteliti, motivasi penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penelitian

ini. Penjabaran teori-teori yang ada dalam bab ini adalah yang berkaitan

dengan intellectual capital, innovative capital dan relational capital

serta kinerja perusahaan. Dalam bab ini juga berisi tentang perumusan

hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang jenis dan ruang ling kup penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, serta metode

analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian pelaksanaan penelitian, hasil dari analisis

penelitian serta pembahasan dan interpretasi data.
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BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang simpulan dari

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran dari peneliti

untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bagi penelitia n

selanjutnya.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Intellectual capital

2.1.1    Definisi Intellectual capital

Edvinsson (1997) seperti yang dikutip oleh Brinker (2000) menyatakan

bahwa intellectual capital sebagai jumlah dari human capital, dan structural

capital (misalnya, hubungan dengan konsumen, jaringan tekn ologi informasi dan

manajemen). Sawarjuwono (2003) menyatakan intellectual capital sebagai

jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi ( human

capital, structural capital, costumer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan

dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaaan berupa

keunggulan bersaing organisasi. Ulum (2007) mendefinisikan intellectual capital

adalah materi pengetahuan intelektual, informasi, hak kekayaan intelektual,

pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan .

Intellectual Capital adalah istilah yang diberikan untuk mengkombinasikan

intangible assets dari pasar, property intelektual, infrastruktur dan pusat manu sia

yang menjadikan suatu perusahaan dapat berfungsi (Brooking, 1996 dalam Astuti

dan Sabeni, 2005). Intellectual capital adalah materi intelektual (pengetahuan,

informasi, property intelektual, pengalaman) yang dapat digunakan untuk

menciptakan kekayaan. Ini adalah suatu kekuatan akal kolektif atau seperangkat

pengetahuan yang berdaya guna.
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2.1.2     Komponen Intellectual Capital

Meskipun terdapat beberapa versi tentang komponen intellectual capital,

pada akhirnya hanya tiga elemen utama pembentuk intellectual capital yang

sering dikutip dalam berbagai penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Bontis

(2000) dan Brinker (2000) sebagai berikut:

1. Human Capital

Menurut Bontis (2000), human capital adalah kombinasi dari

pengetahuan, keahlian (skill), dan kemampuan dalam menentukan inovasi

serta kemampuan dalam menyelesaikan tugas meliputi nilai perusahaan,

kultur dan filsafatnya. Pada industri yang berbasis pengetahuan, human

capital adalah yang paling penting dari sumber daya lainnya, karena

sumber daya ini menjadi tumpuan terjadinya inovasi, perbaikan dan

kesinambungan hidup perusahan. Brinker (2000) menyatakan human

capital merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat

berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau

perusahaan.

2. Structural Capital

Structural capital merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

proses rutinitas perusahan untuk menduk ung usaha karyawan dalam

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal atau kinerja bisnis secara

keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, struktur organisasi,

strategi perusahaan, budaya organisasi, filosofi manajemen, kebijakan

perusahaan, dan kemampuan untuk melakukan inovasi. Seorang individu
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dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika perusahaan

memiliki sistem dan prosedur yang buruk, intellectual capital tidak dapat

mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat

dimanfaatkan secara maksimal (Brinker, 2000).

3. Customer (Relational) Capital

Menurut Bontis (2000) inti dari customer capital merupakan pengetahuan

yang didapat dari pasar, pelanggan, hubungan yang terjadi dengan

pemasok, hubungan dengan pihak pemerintah, dan asosiasi industri .

Relational Capital merupakan hubungan yang harmonis/ association

network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang

berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari

pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang

bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah

maupun dengan masyarakat sekitar. Edvinsson (1997) seperti yang dikutip

oleh Brinker (2000) menyatakan pengukuran beberapa hal berikut ini y ang

terdapat dalam customer capital:

1. Customer profile.

Siapa pelanggan-pelanggan kita, dan bagaimana mereka berbeda dari

pelanggan yang dimilki oleh pesaing. Hal potensial apa yang kita

miliki untuk meningkatkan loyalitas, mendapatkan pelanggan baru,

dan mengambil pelanggan dari pesaing.
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2. Customer duration.

Seberapa sering pelanggan kita berbalik kepada kita? Apa yang kita

ketahui tentang bagaimana dan kapan pelanggan akan menjadi

pelanggan yang loyal. Serta seberapa sering frekuensi komunikasi

kita dengan pelanggan.

3. Customer role

Bagaimana kita mengikutsertakan pelanggan ke dalam desain produk,

produksi dan pelayanan.

4. Customer support

Program apa yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan.

5. Customer success

Berapa besar rata-rata setahun pembelian yang dilakukan oleh

pelanggan.

2.1.3      Metode Pengukuran Intellectual Capital

Sistem akuntansi tradisional telah terlihat tidak mampu untuk memberi

perlakuan terhadap pengukuran intellectual capital sehingga terdapat tantangan

untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat mengukur intellectual capital.

Sampai saat ini para peneliti telah mengembangkan 34 metode pengukuran

Intellectual capital ( Sveiby, 2007 ).

Jika ditelaah lebih jauh maka meto de yang dikembangkan tersebut dapat

dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu : pengukuran nonmonetary

(nonfinancial) dan pengukuran monetary ( financial) (Suwarjono dan Kadir

2003).



19

Saat ini cukup banyak perusahaan yang menggunakan ukuran financial dalam

menilai kinerja keuangan perusahaan . Tabel 2.1 akan dijelaskan mengenai

pembagian 34 metode pengukuran IC ke dalam dua kelompok Non Monetary

dan Monetary.

Tabel 2.1 Pengelompokan Metode pengukuran Intellectual Capital

Pengukuran Non Monetary Pengukuran Monetary
- IC Index TM

- National IC
- IC Rating TM

- MAGIC
- Balance Score Card
- Meritum Guidelines
- Holistic Accounts
- Skandia Navigators
- Danish guidelines
- Value Chain Score Board
- IC-dVAL TM

- Intangible Asset Monitor
- Knowledge Audit Cycle
- Business IQTM

- Value Creation Index

- Tobins’Q
- Market to book Value
- Invisible Balance Sheet
- Knowledge Capital Earnings
- VAIC TM

- EVA TM

- Calculated Intangible Value
- IAMV TM

- FiMIAM
- Citation – weighted Patents
- Inclusive Valuation

Methodology
- HRCA 1
- HRCA 2
- HR Statement
- The Value Explorer TM

- TVC TM

- Intellectual Asset Valuation
- Technology Broker
- AFTF TM

2.2      Efisiensi Penciptaan Nilai dari Intellectual Capital (VAIC TM)

Pulic (1998) menyatakan bahwa tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis

pengetahuan adalah untuk menciptakan value added (VA). Value added adalah

indikator yang paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan

kemampuan perusahaan da lam penciptaan nilai (value creation). Lebih lanjut
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Pulic tidak mengukur secara langsung intellectual capital perusahaan, tetapi

mengajukan suatu ukuran untuk menilai efisiensi sumber daya utama yang

memberikan nilai tambah (value added) dalam perusahaan, yaitu VAIC™.

VAIC™ juga yang dikenal sebagai value creation efficiency analysis. Metode

VAIC™ dikembangkan oleh Pulic pada didesain untuk menyajikan informasi

tentang value creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset

tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. VAIC ™ merupakan

prosedur analitis yang dirancang untuk manajemen, pemegang saham, dan

stakeholders yang relevan agar dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara

efektif terhadap efisiensi nilai tambah perusahaan dan sumber daya keseluruhan

yang dimiliki perusahaan dan masing -masing komponen utama sumber daya .

Ada beberapa keunggulan dari penggunaan metode yang dikembangkan oleh

Pulic yaitu:

1. VAIC™ memberikan ukuran yang  terstandarisasi dan konsisten sehingga

memungkinkan unutk dilakukan analisis perbandingan antar sektor

industri.

2. Semua data yang digunakan didalam perhitungan VAIC ™ didasarkan

pada informasi keuangan yang telah diaudit, sehingga memberikan

perhitungan yang objektif dan dapat diverifika si.

3. VAIC™ memudahkan bagi berbagai stakeholders baik internal maupun

eksternal untuk melakukan perhitungan.
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4. Metodologi VAIC™ banyak digunakan dalam berbagai studi, yang

semakin mendapat perhatian dalam penelitian.

Metode VAIC™ ini mengindikasikan total efisiensi penciptaan nilai dari

semua sumberdaya yang digunakan dan intellectual capital efficiency

mencerminkan efisiensi dari nilai yang dihasilkan  oleh intellectual capital yang

digunakan. VAIC™ merupakan penjumlahan dari tiga indikator yang terdiri atas:

1. VACA (Value Added Capital Employed ) adalah rasio antara VA dibagi

dengan CE. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit

dari CE terhadap value added organisasi.

2. VAHU (Value Added Human Capital) adalah rasio antara total VA dibagi

dengan total biaya upah dan gaji untuk karyawan. Rasio ini menunjukkan

kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam

human capital terhadap value added perusahaan

3. STVA (Structur Capital Value Added) adalah rasio dari structural capital

(SC) terhadap value added (VA). Rasio ini mengukur jumlah SC yang

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari value added (VA) dan

merupakan indikasi bagaimana keberhasilan structural capital (SC) dalam

penciptaan nilai. SC adalah VA dikurangi HC.

2.3 Innovative Capital

Innovative capital adalah proses penciptaan produk komersial (Hitt et al,

2005). Alasan penting dari adanya proses penginovasian adalah mendapat

keuntungan. Perusahaan memperoleh keu ntungan dengan menawarkan produk
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atau jasa pada harga yang rendah dibanding pesaing atau menawarkan produk

yang berbeda pada harga yang murah (Afuah, 2003).

Schoenecker dan Swanson (2003 ) berpendapat bahwa innovative capital

merupakan kunci sukses dari berbagai industri dan sumber dari keunggulan

bersaing. Untuk itu, untuk mempertahankan pada posisi atas, perusahaan harus

fokus pada investasi R&D untuk menciptakan suatu inovasi.

Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ,

untuk mengukur inovasi melibatkan 4 elemen yaitu:

1. Inovasi produk

Meliputi barang dan jasa yang baru dikembangkan. Ini melibatkan

pengembangan pada spesifikasi teknik, komponen dan material, software

dan karakteristik fungsional lain.

2. Inovasi proses

Ini meliputi perubahan signifikan pada teknik, peralatan dan software.

3. Inovasi Pemasaran

Meliputi perubahan signifikan pada desain produk, penempatan produk

dan promosi produk.

4. Inovasi organisasi

Meliputi pengenalan metode organisasi yang baru pada praktek bisnis

perusahaan serta hubungan eksternal.

Innovative capital dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting yang

harus diperhatikan dalam penin gkatan produktivitas dan persai ngan global.

Inovasi mencakup penciptaan, pemilihan dan pengembangan/peningkatan produk,
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proses dan teknologi (Zahra. et.al;1993). Melalui inovasi, perusahaan dapat

meningkatkan posisi global perusahaan dan mencapai status sebagai produsen

barang yang berkualitas kelas dunia. Penggunaan teknologi baru , penciptaan dan

pengenalan atau memasarkan produk baru dan mengadopsi proses produksi yang

inovatif merupakan kunci pemecahan masalah persaingan secara efektif

(Swamidass,1986) dalam Ellitan dan Anatan; 2005)

Mengacu pada penelitian Chen et. al (2005), R&D expenditure merupakan

proksi dari innovative capital. Menurut PSAK No 19 (Revisi 2000) , riset

(research) adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan

harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahamaan teknis atas ilmu

yang baru, sedangkan pengembangan ( development) adalah penerapan temuan

riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan

baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang

mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya produksi komersial

atau pemakaian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, Research &

Development (R&D) expenditure adalah seluruh biaya yang dikeluarkan

perusahaan untuk riset dan pengembangan yang berkenaan dengan produk baru

atau penemuan-penemuan lainnya.

2.4 Relational Capital

Pada lingkungan bisnis saat ini, pelanggan dapat melakukan hubungan

transaksi seketika dengan para penjual yang menawarkan produk yang menari k

pelanggan. Hal ini disebabkan karena teknologi modern membuat pelanggan lebih
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mudah untuk melakukan transaksi, teknologi mempermudah pelanggan untuk

berpindah dari satu penjual ke penjual lain dan pelanggan dapat memilih produk

yang disukai. Sebelumnya terdapat masalah mengenai biaya untuk mendapatkan

pelanggan lebih tinggi daripada untuk mempertahankan konsumen. Ini

menyebabkan relational capital sangat diperlukan dan menjadi aset bisnis yang

sangat penting. (Reich, www.WashingtonSpeaker.com )

Menurut Reich, relational capital merupakan sekumpulan kepercayaan,

pengalaman, dan pengetahuan yang berupa hubungan inti antara perusahaan

dengan konsumennya. Relational capital merupakan aset perusahaan yang

penting saat ini. Jika perusahaan dap at memproduksi barang sesuai dengan

kebutuhan konsumen, memberikan servis yang memuaskan dan menjaga

hubungan baik dengan konsumennya, maka hal itu adalah keunggulan kompetitif

yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif akan

dapat bersaing dan bertahan di lingkungan bisnis yang berkembang pesat.

Relational Capital akan tumbuh ketika penjual profesional mempelajari

secara mendalam mengenai pela nggan individu. Ketika penjual melakukan

interaksi dengan pelanggan, mereka aka n mendapatkan tambahan informasi

mengenai karakteristik individu, karakteristik dem ografi dan keinginan

pelanggan, selain itu pelanggan akan merasa percaya kepada penjual yang akan

menyediakan pelayanan untuk pelanggan.

Menurut Chen et.al (2005), proksi dari relational capital adalah advertising

expenditure. Kotler (2002:658) mendefinisikan advertising expenditure sebagai

biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melaku kan presentasi dalam bentuk

www.WashingtonSpeaker.com
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gagasan barang atau jasa. Tujuan dari advertising expenditure ini adalah untuk

meningkatkan volume penjualan.

2.5  Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2007) kinerja perusahaan dapat

diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi

keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar

untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan.

Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen antara lain untuk (Sucipto,

2003):

1. Mengelola operasi organisasi secar a efektif dan efisien melalui

pemotivasian karyawan secara maksimum.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan

seperti promosi, transfer dan pemberhentian.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan

untuk menyediakan kriteria seleksi dan program pelatihan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan

menilai kinerja karyawan.

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan .

Salah satu alat untuk mengukur dan menganalis is kinerja perusahaan adalah

menggunakan rasio keuangan. Menurut Ang (1997) dalam Ulupui (2006) rasio
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keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkup

atau tujuan yang ingin dicapai, yait u:

1. Rasio profitabilitas: menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam

menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas ini terdiri dari gross profit

margin, net profit margin, operating return on assets, return on assets,

return on equity dan operating ratio

2. Rasio aktivitas: menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusah aan di

dalam memanfaatkan harta–harta yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini

terdiri dari: total asset turnover, fixed asset turnover, account receivable

turnover, inventory turnover, average collection period (day’s sal es

inaccount receivable) dan day’s sales inventory.

3. Rasio leverage: menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenu hi

kewajiban jangka panjangnya. Merupakan rasio pengungkit yaitu

menggunakan uang  pinjaman (debt) untuk memperoleh keuntungan.

Rasio leverage ini terdiri dari: debt ratio, debt to equity ratio, long term

debt to equity ratio, long term debt to capitalization ratio, times interest

earned, cash flow interest coverage, cash flow to net income dan cash

return on sales.

4. Rasio likuiditas: menunjukkan kemampuan perusahaan jangka pendek

untuk memenuhi obligasi (kewajiban) yang jatuh tempo. Ra sio likuiditas

ini terdiri dari: current ratio (rasio lancar), quick ratio dan net working

capital.
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5. Rasio pasar: menunjukkan informasi penting perusahaan yang

diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar ini terdiri dari : dividend

per share, earning per share, dividend payout ratio, price earning ratio,

book value per share, dan price to book value.

2.6 Perumusan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

2.6.1 Intellectual capital dan Kinerja Keuangan

Menurut Karp (2003) intellectual capital berpotensi sebagai pencipta

kekayaan perusahaan. Konstruksi intellectual capital merupakan faktor kunci

dalam menjalankan kinerja perusahaan, terutama  bisnis berbasis teknologi dan

pengetahuan.

Mavridis (2004) memilih khusus sektor perbankan sebagai sampel penelitian

dengan mengelompokkan bank (berdasarkan kinerja IC) dalam empat kategori,

yaitu (1) top performers, (2) good performers, (3) common performers, dan (4)

bad performers. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa VAIC™ dapat dijadikan

sebagai instrument untuk melakukan pemeringkatan terhadap sektor perbankan

di Jepang dan India berdasarkan kinerja IC-nya.

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

hubungan antara IC dengan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan

sampel perusahaan publik di Taiwan. Kinerja keuangan perusahaan diproksikan

dengan menggunakan ROE, ROA, GR dan EP.  Hasilnya menunjukkan bahwa IC

(VAIC™) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tan et al. (2007)

menggunakan 150 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Singapore sebagai
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sampel penelitian. Hasilnya konsisten dengan penelitian Chen et al. (2005) bahwa

IC (VAIC™) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Ulum (2007) bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh intellectual capital

yang diproksikan dengan VAIC ™ terhadap kinerja keuangan perusahaan

perbankan di Indonesia. Kinerja keuangan yang digunakan adalah profitabilitas

(ROA), rasio pendapatan terhadap total aset (ATO), dan pertumbuhan pendapatan

(GR). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa intellectual capital

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut , maka hipotesis pertama adalah:

H1: intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.6.2 Innovative Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Mengacu pada penelitian Chen et. al (2005), innovative capital diproksikan

research & development expenditure (RD). Research & developmen expenditure

ini memenuhi karakteristik sebagai sumber daya yang unik dan sulit ditiru. Setiap

perusahaan tentunya akan mengeluarkan research & development expenditure

yang berbeda-beda karena adanya perbedaan kreativitas dan keterampilan dari

karyawan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu , biaya ini merupakan

sumber daya yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing yang dapat menciptakan

keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif merupakan nilai tambah bagi

perusahaan sehingga dapat bersaing dengan para pesaingnya dan juga dapat
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bertahan di lingkungan bisnis yang dinamis. Jika pasar menilai bahwa perusahaan

tersebut memiliki keunggulan kompetitif, maka persepsi mereka terhadap nilai

perusahaan tersebut akan meningkat.

Chen et al (2005) menghitung biaya R&D dengan membagi antara beban

R&D dengan nilai buku saham biasa. Hasil dari penelitian Chen adalah R&D

expenditure berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Santos et al

(2007) melakukan penelitian tentang innovative capital dengan menggunakan data

berupa database komprehensive yang mengacu pada informasi inovasi yang

dikumpulkan oleh PINTEC (Technological Innovation Research) of IBGE

(Brazilian Institute of Geography and Statistics) . Pengolahan data  menggunakan

aplikasi SPSS dan AMOS. Hasil dari penelitian adalah adanya pengaruh

innovative capital terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Gunday et al (2008) menggunakan sampel perusahaan manufaktur di utara

daerah Marmara wilayah Turki untuk meneliti pengaruh innovative capital

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan

kuesioner ke beberapa perusahaan dengan melalui email ataupun face to face.

Dalam penelitian proksi innovative di bagi menjadi 4 item yaitu inovasi produk,

inovasi proses, inovasi pemasaran dan inovasi organisasi. Pengolahan data

menggunakan SPSS 13. Hasil penelitian adalah adanya pengaruh innovative

capital terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua adalah:

H2: innovative capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan  perusahaan.
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2.6.3 Relational Capital dan kinerja keuangan perusahaan

Relational capital merupakan aset perusahaan yang penting saat ini. Jika

perusahaan dapat memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan konsumen,

memberikan servis yang memuaskan dan menjaga hubungan baik dengan

konsumennya, maka hal itu adalah keunggulan kompetitif yang dapat dimiliki

perusahaan untuk berkembang pesat.

Menurut Chen et al (2005) relational capital diproksikan dengan

menggunakan advertising expenditure. Advertising expenditure adalah biaya

yang harus dikeluarkan sponsor untuk melaku kan presentasi dalam bentuk

gagasan barang atau jasa. Dalam penelitian Chen et al (2005) menghitung biaya

advertising dengan rumus advertising expenditure dibagi dengan nilai buku

saham biasa. Hasil dari penelitian Chen et al (2005) adalah adanya pengaruh

relational capital terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kijek, Tomas dan Arkadiusz (2007) juga melakukan penelitian mengenai

dampak relational capital terhadap kinerja perusahaan asuransi di Lubelin .

Relational Capital dihitung dengan 3 elemen yaitu hubungan deng an pemasok,

hubungan dengan pekerja, hubungan dengan pelanggan. Masing-masing elemen

terdiri dari 4 item dan menggunakan skala likert dengan nilai maksimal per item

adalah 5. Kuesioner diserahkan kepada 50 perusahaan asuransi dan disampaikan

kepada top manager. Hasil dari penelitian ini adalah relational capital

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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Relational capital yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja perusahaan

adalah relational antara penjual dengan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga adalah:

H3: relational capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan  perusahaan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1   Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan

hypotesis testing. Hypotesis testing merupakan suatu penelitian yang sudah

memiliki kejelasan dan gambaran, pengujian hipotesis dimaksudkan untuk

menjelaskan hubungan kausal antara variabel -variabel penelitian (Sekaran,2006).

Dalam meneliti pengaruh intellectual capital, innovative capital dan relational

capital, akan dilakukan penghitungan matematis dengan rumus statistik untuk

menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan

berdasarkan hasil perhitungan tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2009. Metode yang diterapkan untuk

menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Alasan

penggunaan purposive sampling didasari pertimbangan agar sampel data yang

dipilih memenuhi kriteria untuk diuji (Indriantoro dan Supomo, 2003:131).

Kriteria yang ditetapkan untuk pemilihan perusahaan sampel adalah:
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1. Perusahaan yang terdaftar di  BEI dan mempublikasikan laporan keuangan

auditan berturut-turut dari tahun 2006-2009.

2. Perusahaan yang mencantumkan beban penelitian dan pengembangan

dalam laporan keuangannya berturut-turut dari tahun 2006-2009.

3. Perusahaan yang mengalami laba selama periode 200 6-2009.

4. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dengan menggunakan

mata uang rupiah.

Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari data based pojok BEI

UB. Dari 324 perusahaan yang listing di BEI berturut -turut dari tahun 2006-2009

hanya terdapat 10 perusahaan yang sesuai kriteria penelitian. Adapun proses

pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 3.1:
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Tabel 3.1

Proses Pemilihan Sampel

NO Keterangan Jumlah Perusahaan

Populasi:

Perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun

2006-2009

1488

1 Perusahaan yang terdaftar di BEI tetapi tidak

mempublikasikan laporan keuangan auditan

berturut-turut dari tahun 2006-2009

(1164)

2 Perusahaan yang tidak mencantumkan beban

penelitian dan pengembangan dalam laporan

keuangannya secara berturut -turut dari tahun

2006-2009

(298)

3 Perusahaan yang tidak mengalami laba selama

periode 2006-2009 (16)

4 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan

keuangan dengan menggunakan mata uang

rupiah
(0)

Sampel yang digunakan dalam penelitian 10

Dari hasil proses pemilihan sampel sebagaimana pada tabel 3.1 maka terdapat 10

perusahaan yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel dan dapat digunakan

dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penggabungan data ( pooling)

maka diperoleh data peneli tian sebanyak 4 x 10 = 40.
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3.3 Data Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari pihak kedua. Data  sekunder adalah data yang diperoleh dari

sumber–sumber data yang tersedia {Sekaran (2001)}. Data yang dipakai dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang terdaftar di BEI tahun 2006 -

2009 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia ( www.idx.co.id) dan

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data juga diperoleh dari laporan

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan intellectual capital,

innovative capital, relational capital dan kinerja perusahaan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, diperlukan cara –cara yang

sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah

penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran

permasalahan dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode Dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat, men ggunakan dan

mempelajari data-data sekunder.

www.idx.co.id
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3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Independen

1. Intellectual capital

Intellectual Capital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja IC

yang diukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh physical capital

(VACA), human capital (VAHU) dan structural capital (STVA). Kombinasi dari

ketiga value added tesebut disimbolkan dengan nama VAIC TM yang

dikembangkan oleh Pulic (1998; 1999; 2000).

Formulasi dan tahapan perhitungan VAIC TM adalah sebagai berikut:

a. Menghitung value added .

VA dihitung sebagai selisih antara output dan input

VA = OUTPUT - INPUT

Keterangan:

VA = nilai tambah untuk perusahaan

OUTPUT = total penjualan atau pendapatan selama periode tertentu

INPUT = semua beban (kecuali beban karyawan)

b. Menghitung Value Added Capital Employed

VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari

physical capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap

unit dari CE terhadap value added organisasi.

VACA= VA / CE
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VAHU = VA/HC

STVA = SC/VA

Keterangan:

VACA = Value Added Capital Employed : rasio dari VA terhadap CE

VA = value added

CE = Capital Employed: dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih)

c. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU )

VAHU menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukan kontribusi

yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap

value added organisasi.

Keterangan:

VAHU = Value Added Human Capital: rasio dari VA terhadap HC

VA = value added

HC = Human Capital; beban karyawan

d. Menghitung Structural Capital Value Added (STVA)

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1

rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC

dalam penciptaan nilai

Keterangan:

STVA = Structural Capital Value Added: rasio dari SC terhadap VA

SC = stuctural capital:VA-HC

VA = value added
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Research and development expenditure = Beban R&D/nilai buku saham biasa

Advertising expenditure = Beban advertising/nilai buku saham biasa

e. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient(VAIC TM)

VAICTM mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi. VAICTM

merupakan penjumlahan dari 3 komponen sebelumnya, yaitu: VACA,

VAHU dan STVA.

VAICTM=VACA+VAHU+STVA

2. Innovative capital

Dalam penelitian ini, innovative capital diproksikan dengan research and

development expenditure. Innovative capital dapat dihitung menggunakan

formula yang diajukan dalam penelitian Chen et al (2005), yaitu:

3. Relational Capital

Relational capital diproksikan dengan advertising expenditure . Relational

capital dapat dihitung menggunakan formula yang diajukan dalam

penelitian Chen et al (2005), yaitu:

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Variabel

kinerja keuangan menggunakan proksi profitabilitas ROA, produktivitas ATO

dan EPS.
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ROA = Laba bersih/Total aset

ATO= Total pendapatan/Total a set

EPS = Laba Bersih / Jumlah Saham Beredar

ROA. ROA merefleksikan  keuntungan bisnis dan efisiensi perusa haan dalam

pemanfaatan total aset. ROA dikalkulasi dengan formula:

ATO. ATO adalah rasio dari total pendapatan terhadap nilai buku dari total aset

EPS. EPS memberikan ukuran profitabilitas yang memasukkan keputusan

operasi, investasi dan pembiayaan (Tan et al, 2007). Formula untuk memperoleh

EPS

Penghitungan variabel dependen adalah dengan menggunakan average dari

jumlah ketiga variabel dependen .

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono, 1999). Statistik deskriptif digunakan untuk

mendeskripsikan karakteristik lokasi penelitian responden yang diteliti maupun
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distribusi frekuensi variabel. Data-data yang terkumpul kemudian diolah, lalu

dimasukkan dalam tabulasi yang kemudian dideskriptifkan.

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji statistik

Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis

nol (Ho) untuk data berdistribusi normal dan hipotesis alternatif (HA)

untuk data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t -1. Untuk mendeteksi ada tidaknya

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin Watson (D -W) dengan

ketentuan

Jika DU < DW < (4-DU), dapat disimpulkan tidak terjadi

autokorelasi.

Jika DW < DL atau DW > (4-DL), dapat disimpulkan terjadi

autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Fungsi dari uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam

sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Model regeresi yang baik adalah

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Gejala



41

heteroskedasitas dapat dideteksi dengan melihat sebaran titik -titik pada

grafik Scatterplot. Regresi yang terbebas dari heteroskedasitas dipenuhi

bila titik-titik pada grafik Scatterplot tidak membentuk pola tertentu.

4. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005) u ji multikolinearitas bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel

independen. Identifikasi secara statisti k untuk menunjukkan ada tidaknya

gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF

(Variance Inflation Factor ) dan tolerance. Tolerance mengukur

variabilitas variabel yang bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan

oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan

nilai VIF yang tinggi, karena VIF = 1/ tolerance. Untuk melihat adanya

multikolinearitas yaitu apabila:

VIF > 10 = Terjadi multikolinearitas.

VIF < 10 = Tidak terjadi multikolinearitas .

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi linear dimana sebuah variabel terikat

(Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (X) . Pada penelitian ini,

hasil dari regresi berganda dengan menggunakan Statistical Package for Social

Science (SPSS) 15. Adapun model yang dipakai untuk menguji hipotesis, adalah

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

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Perusahaan

a = Konstanta (nilai Y apabila X 1, X2, .........Xn = 0)

X1 = VAICTM

X2 = R&D

X3 = AD

b1- bn =  Koefisien regresi dari variabel independen

e = Residual error

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness

of fit model dapat diukur dari nilai uji F, uji t dan koefisien determinasi .

1. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel

independen secara simultan terhadap variabel dependen . Hipotesis dalam

pengujian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ho = b1=b2=b3 = 0 artinya secara simultan tidak ada pengaruh dari

variabel independen X terhadap variabel Y .

Ha = b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 artinya secara simultan ada pengaruh dari

variabel independen X terhadap variabel Y .

Ketentuan penerimaan atau penolakan hip otesis H0 adalah sebagai

berikut:
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- H0 akan ditolak jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 . Ini berarti

variabel bebas (intellectual capital, innovative capital dan

relational capital) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap

variabel dependen (kinerja keuangan perusahaan).

- H0 akan diterima jika signifikansi  lebih besar dari 0,05. Ini berarti

variabel bebas (intellectual capital, innovative capital dan

relational capital) tidak mempunyai pengaruh secara simultan

terhadap variabel dependen (kinerja keuangan perusahaan) .

2. Koefisien Determinasi (R²)

Penentuan nilai koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui

seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Batasan dari

nilai koefisien determinasi ini adalah 0<R²<1. A pabila nilai koefisien

determinasi sebesar 1 (100%), menunjukkan adanya hubungan yang

sempurna, sedangkan jika nilai koefisien determiansi sebesar 0, maka

menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan

variabel yang diprediksi.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel

independen intellectual capital, innovative capital , dan relational capital

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis dalam pengujian ini dirumuskan

sebagai berikut:

Ho = b1,b2,b3 = 0 artinya secara parsial tidak ada pengaruh dari variabel

independen X terhadap variabel Y .
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Ha = b1,b2,b3 ≠ 0 artinya secara parsial ada pengaruh dari variabel

independen X terhadap variabel Y .

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesa H 0 adalah sebagai berikut:

- H0 akan ditolak jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 , artinya variabel bebas

(intellectual capital, innovative capital dan relational capital) mempunyai

pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (kinerja keuangan

perusahaan).

- H0 akan diterima jika signifikansi lebih besar dari 0,05 , artinya variabel

bebas (intellectual capital, innovative capital dan relational capital) tidak

mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (kinerja

keuangan perusahaan).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengumpulan dan peringkasan data variabel

independen dan variabel dependen agar dapat menggambarkan karakteristiknya

baik mengenai rerata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar

deviasi. Pengukuran statistik pada penelitian ini menggunakan software

Statistical Package for Social Science (SPSS) 15 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Deskriptif Analisis Data

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kinerja keuangan (Y ) 40 1,2105 248,7419 74,835173 75,1913342
VAIC TM (X1) 40 1,4231 10,2813 3,924670 1,9734518
R&D (X2) 40 ,0002 ,1551 ,020367 ,0325789
AD (X3) 40 ,0014 2,0466 ,299978 ,5371710
Valid N (listwise) 40

Dari Tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan

dalam penelitian ini sebanyak 40 sampel data. Dari tabel 4.1 juga menunjukkan

nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi untuk

data setiap variabel yang diperoleh. Kinerja keuangan memiliki nilai minimum

1,2105 dan nilai maksimum 248,7419. Kinerja keuangan hanya memiliki nilai

rata-rata sebesar 74,835. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata
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perusahaan dalam penelitian ini hanya mampu menghasilkan kinerja keuangan

sebesar 74,835.

Intellectual capital (X1) yang diproksikan dengan VAIC TM memiliki nilai

minimum 1,4231 dan nilai maksimum 10,2813. Nilai rata-rata dari VAIC TM

adalah sebesar 3,924670. Hal ini memperlihatkan bahwa secara rata-rata

perusahaan yang listing di BEI dalam penelitian ini belum mampu memanfaatkan

seluruh komponen yang ada dalam intellectual capital secara maksimal. Menurut

Abidin (2000) dalam Suwarjono (2003), perusahaan yang belum memberikan

perhatian lebih pada komponen intellectual capital maka belum bisa menciptakan

keunggulan kompetitif.

Innovative capital (X2) yang diproksikan dengan R&D expenditure memiliki

nilai minimum 0,0002 dan nilai maksimum 0,1551 dengan nilai rata-rata yaitu

0,020367. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata perusahaan belum mampu

mengelola R&D expenditure sebagai pengeluaran untuk menciptakan produk -

produk yang inovatif yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu

perusahaan.

Relational capital yang merupakan variabel independen ke -3 (X3) dan

diproksikan dengan AD expenditure memiliki nilai minimum sebesar 0,0014 dan

nilai maksimum 2,0466 sedangkan nilai rata-rata dari AD expenditure adalah

masih rendah yaitu sebesar 0,299978. Hal ini berarti secara rata-rata perusahaan

dalam periode penelitian ini belum mampu menggunakan AD expenditure sebagai

fasilitas relational capital secara maksimal.
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4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah

terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias

dan efisien (Best Linear Unbias Estimator / BLUE ) dari satu persamaan regresi

berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan

asumsi klasik. Persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah:

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal ataukah tidak. Kurva

yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk

simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis dis tribusi

normal maka digunakan pengujian Kolmogrov-Smirnov Goodness of Fit Test

terhadap masing-masing variabel.

Untuk menguji kenormalan data digunakan Kolmogrov-Smirnov Test dengan

kaidah keputusan jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%)

maka dapat dikatakan data tersebut normal. Berikut ini hasil perhitungan dengan

menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test:
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Tabel  4.2

Hasil Uji Normalitas

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dipe roleh sebesar

0,309>0.05, dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan

bahwa model tersebut normal, sehingga bisa dilakukan regresi dengan Model

Linear Berganda.

4.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t -1 (sebelumnya). Uji autokorelasi menggunakan

Durbin Watson Test. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40
.0000000

51.39670468
.153
.153
-.077
.965
.309

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.
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Tabel 4.3

Hasil uji Autokorelasi

Tabel batas DW dengan jumlah n observasi sebanyak 4 0 dan variabel

independen sebanyak 3 variabel akan menghasilkan nilai batas atas tabel  (dU) =

1,659 sehingga diperoleh 4-dU sebesar 2.341. Hasil pengujian dengan

menggunakan Durbin-Watson Test pada tabel 4.3 menunjukkan nilai DW-Statistic

sebesar 1,836. Nilai DW model regresi terletak di antara nilai dU < dw < 4 -dU,

sehingga dapat disimpulkan keseluruhan model regresi bebas dari gejala

autokorelasi.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, dijumpai gejala heteroskedastisitas.

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar

nilai X dan Y. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gam bar 4.1 berikut:

Model Summaryb

.730a .533 .494 53.49539 1.836
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), AD, R&D, VAIC TMa.

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb.
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Gambar 4.1

Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada diagram pencar residual

tidak membentuk suatu pola tertentu. Kesimpulannya, regresi terbebas dari

heteroskedastisitas. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel -variabel yang

mempengaruhi persamaan regresi dapat diketahui secara pasti.

4.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi

hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas. Metode yang digunakan adalah

metode Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance <
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0,1 atau nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Jika nilai tolerance > 0,1 dan

nilai VIF < 10, tidak terjadi multikolinieritas . Hasil uji multikolinearitas dapat

dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Pengujian asumsi multikolinieritas

Pada tabel di atas menunjukkan nilai VIF < 10 untuk semua variabel dan

nilai tolerance > 0,10. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar

variabel independen dalam model regresi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linier berganda tersebut menunjukkan nilai a

(konstanta) sebesar 50,485 dan mempunyai nilai negatif. Nilai tersebut

Coefficientsa

-50.485 21.736 -2.323 .026
24.590 4.512 .645 5.449 .000 .925 1.081

369.885 265.197 .160 1.395 .172 .983 1.017
70.939 16.574 .507 4.280 .000 .926 1.080

(Constant)
VAIC
R&D
AD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Keuangana.

Y = -50.485 + 24.590VAICTM + 369.885 R&D + 70.939 AD + e

+ 2,079ROA -0,135GROWTH  + ε
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berarti bahwa jika ketiga variabel bebas yaitu VAIC TM, R&D dan AD

sama dengan 0 (nol) atau konstan, maka kinerja keuangan akan mengalami

penurunan sebesar 50,485.

2. Koefisien regresi VAICTM (X1) sebesar 24.590. Nilai koefisien regresi

VAICTM yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah

terhadap kinerja keuangan. Artinya jika VAIC TM mengalami peningkatan

1 satuan, maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 24.590 satuan

dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

3. Koefisien regresi R&D (X2) sebesar 369.885. Nilai koefisien regresi R&D

yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah terhadap kinerja

keuangan. Artinya jika R&D mengalami peningkatan 1 satuan, maka

kinerja keuangan akan meningkat sebesar 369.885 satuan dengan asumsi

variabel yang lainnya dianggap konstan.

4. Koefisien regresi AD (X3) sebesar 70.939. Nilai koefisien regresi AD yang

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah terhadap kinerja

keuangan. Artinya jika AD mengalami peningkatan 1 satuan, maka kinerja

keuangan akan meningkat sebesar 70.939 satuan dengan asumsi variabel

yang lainnya dianggap konstan.

Pengujian variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variabel

dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi standar (koefisien beta). Dari

nilai beta diperoleh bahwa nilai tertinggi adalah nilai beta untuk intellectual

capital yang diproksikan dengan VAICTM (beta sebesar 0,645). Hal ini
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mengindikasikan bahwa variabel VAICTM berpengaruh paling dominan terhadap

kinerja keuangan perusahaan.

4.3.1 Uji F

Pengujian signifikansi simultan (F-test) dalam penelitian ini digunakan untuk

melakukan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah intellectual

capita, innovative capital dan relational capitall berpengaruh signifikan terhadap

kinerja perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual

capital, innovative capital dan relational capital secara simultan  terhadap kinerja

keuangan perusahaan (ROA,ATO dan EPS). Hasil perhitungan Uji F ini dapat

dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5

Hasil uji statistik

Dari Tabel 4.5, dapat dilihat hasil dari uji simultan (uji F) untuk 3 variabel

independen yaitu intellectual capital (VAIC TM), innovative capital (R&D) dan

relational capital (AD) terhadap variabel dependen kinerja keuangan. Dari Tabel

4.5, menunjukkan bahwa nilai signifikansi F < 5% (0,000<0,05). Dengan

demikian, secara bersama-sama variabel independen yaitu intellectual capital

ANOVAb

117472.5 3 39157.501 13.683 .000 a

103023.2 36 2861.756
220495.7 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), AD, R&D, VAIC TMa.

Dependent Variable: Kinerja Keuangan perusahaanb.
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(VAICTM), innovative capital (R&D) dan relational capital (AD) berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA, ATO, dan EPS).

4.3.2 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2005). Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 4.6

sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Statistik t

Dari Tabel 4.6, dapat dilihat hasil dari pengujian parsial variabel intellectual

capital (VAICTM) mempunyai signifikansi sebesar 0,000. Hasil dari pengujian

tersebut terlihat bahwa signifikansi t < 5% (0,000 < 0,05) maka VAICTM

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada variabel kedua yaitu

innovative capital (R&D) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,172. Dari hasil

tersebut tampak bahwa signifikansi t > 5% (0,172 > 0,05) maka innovative

capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Variabel ketiga

Coefficientsa

-50.485 21.736 -2.323 .026
24.590 4.512 .645 5.449 .000

369.885 265.197 .160 1.395 .172
70.939 16.574 .507 4.280 .000

(Constant)

VAICTM

R&D
AD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Perusahaana.
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dalam penelitian ini adalah relational capital (AD) mempunyai signifikansi t <

5% (0.000 < 0,05) maka relational capital berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan.

4.3.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R 2 yang

mendekati satu berarti variabel -variabel independennya memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

(Ghozali, 2005). Hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian i ni dapat

terlihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.7

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Dari tabel 4.7 diperoleh hasil R 2 sebesar 0,533, artinya seluruh variabel

independen, yaitu intellectual capital, innovative capital dan relational capital

hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (kinerja kauangan

perusahaan) adalah 53,3% sedangkan sisanya 46,7% variabel dependen (kinerja

keuangan perusahaan) akan dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak

dibahas dalam penelitian ini.

Model Summaryb

.730a .533 .494 53.49539 1.836
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), AD, R&D, VAIC TMa.

Dependent Variable: Kinerja Keuangan Perusahaanb.
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4.4 Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan uji t. Penjelasan

mengenai hasil dari tabel 4.6  ada lah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Hipotesis Pertama (H1) yaitu intellectual capital berpengaruh terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Dari tabel 4.6 memperlihatkan bahwa variabel

intellectual capital (VAICTM) memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari

α = 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa intellectual capital

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Hipotesis 2

Hipotesis Kedua (H2) yaitu innovative capital (R&D) berpengaruh

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari tabel 4.6 memperlihatkan bahwa

variabel innovative capital (R&D ) memiliki tingkat signifikansi sebesar

0,172. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H 2 tidak dapat diterima,

karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari α = 0,05. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa innovative capital tidak berpengaruh

terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Hipotesis 3

Hipotesis ketiga (H3) yaitu relational capital (AD) berpengaruh terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Dari tabel 4.6 memperlihatkan bahwa variabel

relational capital (AD) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0, 000. Dari

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H 3 dapat diterima, karena memiliki
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nilai signifikansi yang lebih kecil dari α = 0,05. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa relational capital (AD) berpengaruh terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub bab ini akan dibahas lebih jelas lagi satu persatu pengaruh variabel

independen berupa intellectual capital, innovative capital dan relational capital

terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

4.5.1 Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan uji

signifikansi parametrik individual (t-test) membuktikan bahwa terdapat pengaruh

intellectual capital terhadap variabel dependen kinerja perusahaan. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian Chen et al (2005) membuktikan bahwa

intellectual capital (VAICTM) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ,

tetapi berbeda dengan penelitian Firer and Williams (2003) yang menyatakan

bahwa intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini membuktikan penguk uran efisiensi  sumber daya perusahaan

dengan menggunakan VAIC TM dapat digunakan untuk mempengaruhi kinerja

perusahaan yang listing di BEI sehingga dapat dijadikan acuan bagi investor

untuk melihat kinerja perusahaan tersebut sebelum menanamkan investasi p ada

perusahaan tersebut dan bagi manajemen perusahaan dapat digunakan untuk

mengevaluasi kinerja perusahaan dengan terus meningkatkan efisiensi sumber

daya perusahaan secara berlanjut. Koefisien variabel X1 menunjukkan tanda
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positif terhadap kinerja keuangan sehingga apabila VAIC TM mengalami kenaikan

maka kinerja keuangan juga akan mengalami peningkatan dan apabila VAIC TM

mengalami penurunan maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang listing di Bursa Efek

Indonesia telah berhasil menciptakan nilai tambah atas pemanfaatan semua biaya

yang dikeluarkannya terhadap physical capital, human capital dan structual

lcapital sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. IC telah terbukti

menjadi salah satu keunggulan kompetitif perusahaan yang mampu memberikan

kontribusi terhadap kinerja perusahaan (Chen et al, 2005: Abdolmohammadi:

2005). Selain itu keunggulan kompetitif ini menunjukkan kemampuan manajemen

dalam mengelola perusahaan sehingga mampu memberikan keuntungan bagi para

pemegang saham.

4.5.2 Pengaruh Innovative Capital terhadap Kinerja Keuangan

Pada variabel ini, hasil uji parsial menunjukkan bahwa tingkat signifikansi

yang dihasilkan adalah lebih besar dari 5%, sehingga variabel innovative yang

diproksikan dengan R&D tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan. Hasil dari penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Chen

et al (2005). Menurut Huang (2005), R&D expenditure belum bisa mempengaruhi

kinerja keuangan perusahaan karena adanya penangguhan.

PSAK No 19 (revisi 2000) tentang aset tak berwujud menjelaskan tentang

adanya perbedaan antara pengertian riset dan pengembangan. Riset diartikan

sebagai penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan

memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahamaan teknis atas ilmu yang
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baru. Pengeluaran untuk riset selalu diakui seba gai beban pada saat terjadinya dan

pada tahap ini perusahaan tidak dapat menunjukkan telah adanya suatu aset tidak

berwujud yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan, sedangkan

pengembangan (development) adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan

lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk,

proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang

substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

Pada tahap pengembangan, perusahaan dapat mengidentifikasikan aset tidak

berwujud dan menunjukkan aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan

manfaat ekonomis masa depan, tetapi aset tidak berwujud yang timbul dari

pengembangan diakui jika dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua

hal berikut ini:

1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga aset

tersebut dapat digunakan atau dijual .

2. Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan

menggunakannya atau menjualnya .

3. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud

tersebut.

4. Cara aset tidak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis

masa depan, yaitu antara lain perusahaan harus mampu menunjukkan

adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud atau pasar atas aset tidak

berwujud itu sendiri, atau, jika aset tidak berwujud itu akan digunakan
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secara internal, perusahaan harus mampu menunjukkan kegunaan aset

tidak berwujud tersebut.

5. Tersedianya sumber daya teknis, keua ngan, dan sumber daya lainnya

untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan

menggunakan atau menjual aset tersebut .

6. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait

dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya .

Dari penjelasan di atas dapat diindikasikan bahwa R&D expenditure merupakan

pengeluaran yang  bersifat jangka panjang, maksudnya disini adalah  dampak

yang akan timbul dari pengeluaran ini akan terlihat pada periode -periode

berikutnya, bukan pada periode jangka pendek. Pada penelitian ini innovative

capital yang diproksikan dengan R&D expenditure tidak berpengaruh pada

kinerja keuangan karena hanya melihat pada satu waktu (periode pendek)

sehingga belum bisa dilihat dampak dari adanya pengeluaran ini.

4.5.3 Pengaruh Relational Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Advertising expenditure merupakan biaya yang harus dikeluarkan sponsor

untuk melakukan presentasi dalam bentuk gagasan barang atau jasa (Kottler,

2002;658). Hasil uji parsial terhadap variabel relational capital yang diproksikan

dengan advertising expenditure menunjukkan tingkat signifikansi yang kurang

dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa advertising expenditure memiliki pengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dipro ksikan dengan ROA,

ATO dan EPS. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Chen et al (2005) dan

Kijek dan Arkadiusz (2007). Advertising expenditure merupakan komponen dari
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bauran pemasaran. Menurut Teori pemasaran Lilien dan Kottler,  bauran

pemasaran berpengaruh terhadap volume penjualan sehingga dapat dijelaksan

bahwa advertising expenditure berpengaruh terhadap volume penjualan.

Semakin tinggi advertising expenditure yang dikeluarkan perusahaan

mempunyai kecenderungan memperoleh volume penjualan yang maksimal.

Volume penjualan yang maksimal akan meningkatkan kinerja keuangan

perusahaan. Begitu juga sebaliknya apabila advertising expenditure menurun

maka akan menurunkan volume penjualan yang mengakibatkan penurunan kine rja

keuangan perusahaan.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital,

innovative capital dan relational capital terhadap kinerja perusahaan . Intellectual

capital diukur dengan model Pulic -Value Added Intellectual Coefficients

(VAICTM), dengan menjumlahkan ketiga komponennya yaitu Value added Capital

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

Capital Value Added (STVA). Innovative capital diukur dengan research and

development expenditure dan relational capital diukur dengan advertising

expenditure. Variabel dependen berupa kinerja perusahaan diukur dengan average

dari ketiga pengukuran kinerja keuangan yaitu Return on Assets (ROA), Asset

Turn Over (ATO), dan Earning Per Share (EPS) .  Hasil pengujian dan

pembahasan pada bab sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

yang diukur dengan average dari total penjumlahan ROA, ATO dan EPS.

Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang listing di Bursa Efek

Indonesia telah berhasil menciptakan nilai tambah atas pemanfaatan semua

biaya yang dikeluarkannya  terhadap Physical Capital, Human Capital dan

Structural Capital sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

2. Innovative capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan yang diukur dengan average dari total penjumlahan ROA,
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ATO dan EPS. Hal ini disebabkan R&D expenditure belum bsia

memberikan hasil untuk periode jangak pendek .

3. Relational capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

yang diukur dengan average dari total penjumlahan ROA, ATO dan EPS .

Hal ini menunjukkan bahwa advertising expenditure mampu memberikan

kontribusi pada volume penjualan yang dapat mempengaruhi kinerja

keuangan perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penghitungan kinerja keuangan dengan cara average terhadap indikator

pengukuran kinerja keuangan tidak bisa memperlihatkan pengaruh IC ,

Innovative capital dan relational capital terhadap masing-masing proksi

variabel dependen.

2. Pemilihan sampel menggunakan perusahaan yang berasal dari perusahaan

yang listing di BEI sehingga sampel yang dibuat terdiri dari berbagai

sektor industri. Hal ini mengakibatkan tidak bisa diperlihatkan kontribusi

IC, Innovative capital dan relational capital terhadap sektor industri.

3. Innovative Capital belum bisa memberikan hasil pada periode yang sama

sehingga pengeluaran yang dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan.
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5.3 Saran

Beberapa saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat mempergunakan perhitungan pengaruh IC,

Innovative capital dan relational capital terhadap masing-masing variabel

dependen tanpa diaverage, sehingga bisa menget ahui  hasil masing-masing

proksi variabel dependen akibat pengaruh variabel independen

2. Pemilihan sampel perusahaan yang lebih spesifik untuk penelitian

selanjutnya sehingga bisa diketahui kontribusi IC, Innovative capital dan

relational capital pada masing-masing sektor industri.

3. Dalam menguji innovative capital terhadap kinerja keuangan untuk

penelitian selanjutnya sebaiknya menguji pada periode yang berbeda

sehingga dampak yang akan terjadi dari R&D expenditure akan terlihat.
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LAMPIRAN 1

Sampel Perusahaan

Average
Perusahaan sampel VAIC R&D AD ROA ATO EPS Kinerja keuangan

ASRM-ASURANSI RAMAYANA 2,2875 0,0263 0,0125 0,0666 0,3267 271,2944 90,5626
BBNI-BNI 2,8681 0,0023 0,0114 0,0114 0,1051 144,9989 48,3718
BBRI-BRI 3,9308 0,0145 0,0131 0,0275 0,1459 346,5266 115,5667
BVIC-BANK VICTORIA 4,3812 0,0027 0,0014 0,0104 0,1023 14,9424 5,0184
INTP-INDOCEMENT 5,7926 0,0026 0,0189 0,0618 0,6669 161,0336 53,9208
KAEF-KIMIA FARMA 2,4409 0,0023 0,2322 0,0349 1,7389 7,9204 3,3720
KLBF-KALBE FARMA 4,5508 0,0143 0,0157 0,1463 1,3360 66,6188 54,4476
PYFA-PYRIDAM 2,9194 0,0015 0,1027 0,0208 0,7409 3,2321 3,8005
SMGR-SEMEN GRESIK 5,5116 0,0002 0,2173 0,1728 1,1849 2184,129 248,7419
TLKM-TELEKOMUNIKASI 1,4231 0,0116 2,0363 0,1465 0,7025 547,1461 161,6449
ASRM-ASURANSI RAMAYANA 3,3464 0,0161 0,1847 0,0633 0,3300 271,9786 1,2105
BBNI-BNI 3,5943 0,0026 0,0134 0,0049 1,0484 58,7882 89,1633
BBRI-BRI 3,7274 0,0017 1,8950 0,0237 0,1241 393,7681 175,8576
BVIC-BANK VICTORIA 7,5001 0,0182 0,1412 0,0094 0,0751 21,2222 182,629
INTP-INDOCEMENT 3,5102 0,0013 0,5231 0,0982 0,7327 267,2172 30,5321
KAEF-KIMIA FARMA 3,5656 0,0013 0,2101 0,0376 1,7079 9,3967 7,5109
KLBF-KALBE FARMA 2,5631 0,0037 0,0138 0,1373 1,3838 69,4853 1,5075
PYFA-PYRIDAM 3,7666 0,0012 0,0268 0,0183 0,9129 3,2584 24,6386
SMGR-SEMEN GRESIK 2,4699 0,0549 0,0284 0,2085 1,1471 299,3176 100,0846
TLKM-TELEKOMUNIKASI 2,1283 0,0008 1,0779 2,5510 0,7348 637,7489 20,045
ASRM-ASURANSI RAMAYANA 6,1136 0,0904 0,0553 0,0558 0,3097 220,2823 158,3747
BBNI-BNI 10,2813 0,0465 0,1859 0,0061 0,0960 80,0373 213,1696
BBRI-BRI 9,3694 0,0126 0,009 0,0242 0,1264 483,4258 142,2443
BVIC-BANK VICTORIA 2,3567 0,0019 0,175 0,0063 0,0974 12,91375 26,7736
INTP-INDOCEMENT 3,4832 0,0017 0,0117 0,1547 0,8720 474,1622 4,4364
KAEF-KIMIA FARMA 1,5617 0,0018 0,0438 0,0383 1,8794 9,9737 1,837
KLBF-KALBE FARMA 3,6545 0,0041 0,6735 0,1239 1,3993 69,5902 4,5816
PYFA-PYRIDAM 1,9609 0,0018 0,3311 0,0234 1,2228 4,3150 3,4308
SMGR-SEMEN GRESIK 2,5256 0,0053 0,0175 0,2380 1,1732 425,4465 92,5895
TLKM-TELEKOMUNIKASI 3,2508 0,0134 0,0127 0,1164 0,6782 526,7594 2,7582
ASRM-ASURANSI RAMAYANA 3,1561 0,1069 0,0138 0,0606 0,3225 276,2979 23,4498

Independen Dependen



Average
Perusahaan sampel VAIC R&D AD ROA ATO EPS Kinerja keuangan

BBNI-BNI 4,4039 0,0342 0,2657 0,0109 0,1046 162,6296 73,4831
BBRI-BRI 5,3618 0,0156 0,0123 0,0231 0,1167 592,7315 22,7417
BVIC-BANK VICTORIA 3,2451 0,0017 0,0251 0,0061 0,1064 13,09546 4,5611
INTP-INDOCEMENT 3,5676 0,1551 0,0029 0,2069 0,8072 746,1237 91,232
KAEF-KIMIA FARMA 2,2816 0,0277 2,0466 0,0400 1,8354 11,2544 198,2378
KLBF-KALBE FARMA 5,6160 0,0144 0,1856 0,1433 1,4148 91,4733 131,3769
PYFA-PYRIDAM 1,6752 0,0595 0,6309 0,0378 1,3265 7,0512 2,8052
SMGR-SEMEN GRESIK 6,6912 0,0284 0,2993 0,2568 1,1378 565,7908 189,0618
TLKM-TELEKOMUNIKASI 4,1527 0,0116 0,2255 0,1162 0,6803 562,1101 187,6355

Independen Dependen



LAMPIRAN 2

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Y

40 1,2105 248,7419 74,835173 75,1913342

VAICTM

40 1,4231 10,2813 3,924670 1,9734518

R&D
40 ,0002 ,1551 ,020367 ,0325789

AD
40 ,0014 2,0466 ,299978 ,5371710

Valid N
(listwise) 40



LAMPIRAN 3

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40
.0000000

51.39670468
.153
.153
-.077
.965
.309

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0
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Dependent Variable: Kinerja Keuangan



LAMPIRAN 4

Uji Autokorelasi

Model Summaryb

.730a .533 .494 53.49539 1.836
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), AD, R&D, VAICa.

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb.
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Uji Heteroskedastisitas

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Kinerja Keuangan



LAMPIRAN 6

Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

-50.485 21.736 -2.323 .026
24.590 4.512 .645 5.449 .000 .925 1.081

369.885 265.197 .160 1.395 .172 .983 1.017
70.939 16.574 .507 4.280 .000 .926 1.080

(Constant)
VAIC
R&D
AD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Keuangana.



LAMPIRAN 7

Uji F

ANOVAb

117472.5 3 39157.501 13.683 .000a

103023.2 36 2861.756
220495.7 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), AD, R&D, VAICa.

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb.



LAMPIRAN 8

Uji t

Coefficientsa

-50.485 21.736 -2.323 .026
24.590 4.512 .645 5.449 .000

369.885 265.197 .160 1.395 .172
70.939 16.574 .507 4.280 .000

(Constant)
VAIC
R&D
AD

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Keuangana.



LAMPIRAN 9

Koefisien Determinasi

Model Summaryb

.730a .533 .494 53.49539 1.836
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), AD, R&D, VAICa.

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb.



LAMPIRAN 10

Tabel Durbin Watson



LAMPIRAN 10

Tabel Durbin-Watson
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