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PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN 

 

Oleh: 
Nur Iysha Faradillah Sudirman 

0610233151 
 

Dosen Pembimbing: 
Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., Ak. 

 
Kurangnya perhatian terhadap modal intelektual perusahaan menyebabkan 

perusahaan tidak maksimal dalam menggunkan modal yang dimiliki. Selama ini 
perhatian perusahaan hanya pada modal fisik dan kurang memperhatikan modal 
intelektual, yang jika semua modal perusahaan tersebut dikelola dengan baik, 
akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Data diperoleh dari 69 
perusahaan berteknologi (technology based company) yang terdaftar di Busa Efek 
Indonesia selama dua tahun pengamatan, yakni tahun 2008 dan 2009. Penelitian 
ini menguji tiga komponen VAIC, yaitu Value Added of Capital Employed 
(VACA) , Value Added Human Capital (VAHU), Structural Capital Coefficient 
(STVA) dengan kinerja keuangan perusahaan Return on Asset (ROA). Metode 
analisis menggunakan regresi linier. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa VAIC berpengaruh terhadap ROA 
perusahaan. Tidak semua komponen VAIC berpengaruh terhadap ROA. VAHU 
tidak berpengaruh terhadap ROA dan yang paling dominan mempengaruhi ROA 
adalah STVA. 

 
 

Kata kunci: intellectual capital (IC), VAIC , Return on Asset (ROA), 
technology based company. 
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INTELLECTUAL CAPITAL INFLUENCE ON THE PERFORMANCE OF 
FINANCIAL COMPANIES  

 
By: 

Nur Iysha Faradillah Sudirman 
0610233151 

 
The Supervisor: 

Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., Ak. 
 

Lack of attention to the intellectual capital firm led the company does not 
use the maximum of capital owned. So far the company's attention only on 
physical capital and less attention to intellectual capital, that if all of capital the 
company is well managed, will enhance shareholder value.  

The main purpose of this study was to determine the effect of intellectual 
capital on corporate financial performance. Data obtained from 69 tech 
companies (technology based companies) that are listed in Indonesia Stock 
Exchange during the two years of observation, namely in 2008 and 2009. This 
study examined three VAIC components, namely the Value Added of Capital 
Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU), and Structural Capital 
Coefficient (STVA) with the company's financial performance Return on Assets 
(ROA). The methods of the analysis are using linear regression.  

The results showed that VAIC effect on ROA. Not all components VAIC 
effect on ROA. VAHU no effect on ROA and ROA of the most dominant influence 
is STVA.  

  
 
Key words: intellectual capital (IC), VAIC, Return on Assets (ROA), technology 
based companies 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Modal intelektual atau Intellectual Capital (IC) menjadi perhatian dunia 

praktisi dan dunia akademisi akhir-akhir ini. Peran IC semakin strategis, bahkan 

mempunyai peran kunci dalam upaya peningkatan nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan adanya kesadaran bahwa IC merupakan landasan bagi perusahaan 

untuk unggul dan tumbuh. Sering terdengar istilah knowledge based company 

dalam dunia bisnis. Istilah tersebut ditujukan untuk perusahaan yang 

mengandalkan pengelolaan IC sebagai sumber daya dan pertumbuhan jangka 

panjang perusahaan. Knowledge based company adalah perusahaan yang diisi 

oleh komunitas yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Ciri 

lainnya adalah perusahaan ini lebih mengandalkan pengetahuan dalam 

mempertajam daya saingnya yaitu dengan lebih berinvestasi di bidang IC. Sebagai 

akibatnya, nilai dari knowledge based company utamanya ditentukan oleh IC yang 

dimiliki dan dikelolanya. 

 Fenomena IC mulai berkembang terutama setelah dikeluarkannya PSAK 

nomor 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud (Ulum, 2007).  PSAK 

tentang aktiva tidak berwujud ini erat kaitannya dengan pengungkapan intellectual 

capital. Selama ini, pembedaan antara intangible assets dan IC telah disamarkan 

ke dalam pengertian intangible yang keduanya dirujuk pada istilah goodwill (APB, 

1970; ASB, 1997; IASB, 2004 dalam Ulum (2007)). Aktiva tidak berwujud telah 
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dirujuk sebagai goodwill, dan IC adalah bagian dari goodwill. Sebagian peneliti 

(misalnya Bukh (2003) dalam Ulum (2007)) menyebutkan bahwa IC dan aktiva 

tidak berwujud adalah sama dan seringkali saling menggantikan (overlap). 

Sementara peneliti lainnya (misalnya: Edvinsson dan Malone (1997); Boekestein 

(2006) dalam Ulum (2007)) menyatakan bahwa IC adalah bagian dari aktiva tidak 

berwujud (intangible assets). Dalam PSAK No. 19 disebutkan bahwa aktiva tidak 

berwujud adalah 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 lain, atau untuk tujuan 

administrasi (IAI, 2009). Definisi tersebut merupakan adopsi dari pengertian yang 

disajikan oleh IAS 38 tentang intangible assets yang relatif sama dengan definisi 

yang diajukan dalam FRS 10 tentang goodwill dan intangible assets. Keduanya, 

baik IAS 38 maupun FRS 10, menyatakan bahwa aktiva tidak berwujud harus (1) 

dapat diidentifikasi, (2) bukan aset keuangan (nonfinancial/ non-monetary assets), 

dan (3) tidak memiliki substansi fisik. Sementara APB 17 tentang intangible 

assets tidak menyajikan definisi yang jelas tentang aktiva tidak berwujud.  

 Meskipun PSAK No. 19 yang mulai diperkenalkan tahun 2000 telah 

memuat secara implisit tentang intellectual capital namun dalam dunia praktik IC 

masih belum dikenal secara luas di Indonesia (Abidin, 2000). Menurut Abidin 

(2000), perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan 

conventional based dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang 

dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Di samping itu, perusahaan 

tersebut belum memberikan perhatian lebih terhadap human capital, structural 
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capital, dan customer capital. Padahal, semua ini adalah elemen pembangun 

perusahaan (Sawarjuwono, 2003). Simpulan ini dapat diambil karena minimnya 

informasi tentang modal intelektual di Indonesia. Selanjutnya, Abidin (2000) 

menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing apabila 

menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi 

kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual perusahaan. Hal ini akan 

mendorong terciptanya produk-produk yang semakin favourable di mata 

konsumen. 

 Intellectual capital menjadi asset yang bernilai dalam dunia modern. Hal 

ini menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk mengidentifikasikan, 

mengukur, dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Selain itu, penelitian 

mengenai intellectual capital ini dapat membantu Bapepam dan Ikatan Akuntansi 

Indonesia mencipatakan standar yang lebih baik dalam mengungkap intellectual 

capital suatu perusahaan.  

  Laporan keuangan tradisional dirasakan gagal untuk menyajikan informasi 

yang penting ini. Pengakuan mengenai pengaruh IC dalam menciptakan nilai 

perusahaan dan keunggulan kompetitif telah meningkat namun sebuah ukuran 

yang tepat untuk IC masih terus dikembangkan. Pulic (2000) dalam Chen et al. 

(2005) menyarankan sebuah pengukuran tidak langsung terhadap IC, yaitu dengan 

mengukur efisiensi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual 

perusahaan (Value Added Intellectual Coefficient - VAIC™). Metode VAIC™ ini 

dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain untuk menyajikan 

informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud dan aset tidak 
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berwujud yang dimiliki perusahaan. VAIC™ merupakan metode untuk mengukur 

kinerja intellectual capital perusahaan. Komponen utama dari VAIC™ yang 

dikembangkan oleh Pulic dapat dilihat dari CEE (capital employed efficiency), 

HCE (human capital efficiency), dan SCE (structural capital efficiency). 

Pendekatan ini relatif mudah dan memungkinkan untuk dilakukan karena 

menggunakan akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi 

nilai VAIC™, maka semakin baik efisiensi nilai tambah dari total sumber daya 

perusahaan.  

 

1.2 Motivasi Penelitian 

 Pertama, penelitian ini perlu dilakukan di Indonesia agar semakin banyak 

perusahaan memperhatikan intellectual capital yang dimilikinya. Menurut Abidin 

(2000) dalam Sawarjuwono menyatakan bahwa modal intelektual masih belum 

dikenal secara luas. Perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan 

conventional based dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang 

dihasilkan masih minim kandungan teknologi. Elemen human capital, structural 

capital, dan customer capital kurang diperhatikan. Padahal, semua itu merupakan 

elemen pembangun modal intelektual perusahaan, yang dapat menjadikan 

perusahaan Indonesia dapat bersaing dan unggul dibanding perusahaan lain. 

Kedua, berdasarkan survai global yang dilakukan oleh Taylor and Associates pada 

tahun 1998 dalam Purnomosidhi (2006) ternyata isu tentang pengungkapan modal 

intelektual merupakan salah satu dari 10 jenis informasi yang dibutuhkan pemakai. 

Oleh karena itu, perlu diteliti apakah perusahaan publik di BEI tanggap terhadap 
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permintaan informasi yang berkenaan dengan modal intelektual. Ketiga, lebih 

lanjut dalam Purnomosidhi (2006) menyatakan, banyak pengungkapan wajib yang 

disyaratkan oleh profesi akuntansi (accounting professions) terkait dengan 

physical capital. Dengan diakuinya modal intelektual sebagai faktor yang sangat 

penting bagi perusahaan, pengungkapan wajib yang terkait dengan physical 

capital menjadi kurang mencukupi kebutuhan pemakai sehingga menimbulkan 

kesenjangan informasi. Oleh karena itu, penyusun standar (standard setter) perlu 

menyusun pedoman bagi pengungkapan informasi modal intelektual untuk 

melindungi kepentingan pemakai. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian empiris dengan judul “pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan perusahaan”. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 IC yang merupakan intangible assets adalah sesuatu yang tidak mudah 

untuk diukur. Karena itu, kemudian muncul konsep value added intellectual 

coefficient (VAIC™) yang menjadi solusi untuk mengukur dan melaporkan IC 

dengan mengacu pada informasi keuangan perusahaan (Pulic, 2000). Beberapa 

penelitian baik di Indonesia maupun di negara lain telah membuktikan adanya 

praktik pelaporan intellectual capital dalam laporan keuangan tahunan perusahaan 

dalam berbagai format pengungkapan (Bontis et al., 2000; Guthrie et al., 2006 

dalam Ulum (2007)). Riset lain juga membuktikan adanya pengaruh positif 

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan seperti hasil penelitian Ulum 

(2007) dan Dewi (2010). Namun, ada juga hasil penelitian yang menggambarkan 
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bahwa intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, seperti 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuryanto (2008) dan Metta (2010). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2007) menunjukkan pengaruh 

positif intellectual capital terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

ukuran ROA (return on assets), GR (growth in revenue) dan ATO. Sama halnya 

dengan penelitian Dewi (2010), hasil penelitiannya menunjukkan terdapat 

pengaruh positif antara intellectual capital dengan ROA (return on assets) sebagai 

proksi atas kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kuryanto (2008) dan Metta (2010).  

Pada penelitian Kuryanto (2008) dan Metta (2010) hasilnya menunjukkan 

bahwa intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Dalam penelitiannya, Kuryanto menguji pengaruh intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROE (return on 

equity), EPS (earning per share), dan ASR (annual stock return), sedangkan 

penelitian Metta menguji pengaruh intellectual capital terhadap nilai pasar atau 

MtBV  (market to book value) dan kinerja keuangan ROA (return on assets), ROE 

(return on equity), EP (employee productivity), dan GR (growth in revenue). 

 Adanya variasi hasil penelitian tersebut menarik untuk dilakukan 

penelitian lanjutan dalam lingkungan industri yang berbeda, dengan menggunakan 

pendekatan yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis 

mengidentifikasikan rumusan masalah berupa: apakah terdapat pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk membuktikan 

secara empiris pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kontribusi 

teori,  kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan. 

1.5.1 Kontribusi Teori 

 Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan perusahaan menandakan bahwa stakeholder 

theory dijelaskan dalam fenomena baru, yaitu intellectual capital yang 

mendukung diterapkannya stakeholder theory mampu berperan dalam 

peningkatan value added bagi perusahaan. Perhatian terhadap intellectual capital 

menjadikan stakeholder menerima perlakuan adil dari perusahaan. Dalam 

pembuatan keputusan bisnis, manajemen harus memperhatikan kepentingan 

seluruh stakeholder perusahaan, yang meliputi pemegang saham (shareholder), 

karyawan, pelanggan, supplier, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Dalam 

stakeholder theory dijelaskan bahwa laba merupakan ukuran return bagi 

pemegang saham (shareholder), sementara value added merupakan ukuran yang 

lebih akurat yang diciptakan oleh pemegang saham yang kemudian didistribusikan 

kepada semua pemegang kepentingan (stakeholder) yang sama.  
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1.5.2 Kontribusi Praktik 

 Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada stakeholder 

dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, baik dalam hal keuangan maupun non 

keuangan. Stakeholder diharapkan dapat mengelola modal intelektualnya 

sehingga dapat memberikan keuntungan saat ini dan di masa yang akan datang. 

Dengan diperhatikannya elemen-elemen pembangun intellectual capital dapat 

lebih memberikan keuntungan dalam penciptaan nilai dan pencapaian 

keuanggulan kompetitif perusahaan.  

1.5.3 Kontribusi Kebijakan 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Indonesia dan 

juga di luar negeri terkait intellectual capital menandakan adanya hubungan 

antara pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis ini 

diharapkan memberikan sebuah titik terang baru bagi regulator dalam 

memperhatikan intellectual capital dalam hal pengidentifikasian, pengungkapan, 

dan pengukurannya. Informasi yang dihasilkan dapat memperkaya dan lebih 

menjelaskan PSAK nomor 19 (Revisi 2000) mengenai intangible asset dan 

penjelasan intellectual capital. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Intellectual Capital 

 Untuk memudahkan pengelompokan unsur-unsur yang termasuk dalam 

intellectual capital sebelumnya, perlu diketahui definisi dari intellectual capital 

sendiri sehingga tidak hanya memudahkan pengelompokan, tetapi juga memudahkan 

dalam pengukuran.  

2.1.1 Definisi Intellectual Capital 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (1999) 

mendefinisikan modal intelektual sebagai nilai ekonomi dari dua kategori intangible 

assets perusahaan: (1) Organizational (structural) capital, dan (2) Human capital. 

Structural capital meliputi proprietary software system, distribution networks, dan 

supply chains, sedangkan human capital mencakup human resources, baik dalam 

perusahaan maupun diluar perusahaan, seperti customers dan suppliers. Berdasarkan 

definisi OECD tersebut, modal intelektual merupakan bagian dari intangible assets 

secara keseluruhan karena ada unsur yang bersifat intangible secara logis, bukan 

merupakan bagian dari modal intelektual, misalnya reputasi, yang merupakan hasil 

dari penggunaan modal intelektual. 

Menurut Williams (2001), modal intelektual adalah informasi dan 

pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk mencipatakan nilai. Definisi 

ini menekankan pada kemampuan modal intelektual dalam mencipatakan nilai. 

Mouritsen (1998) berpendapat bahwa modal intelektual merupakan masalah 
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pengetahuan organisasi yang luas dan bersifat unik bagi perusahaan sehingga 

memungkinkan perusahaan secara terus-menerus beradaptasi dengan kondisi yang 

selalu berubah. Sementara itu, Stewart (1997) mendefinisikan modal intelektual 

sebagai intellectual material yang meliputi pengetahuan, informasi, kekayaan 

intelektual, dan pengalaman yang dapat digunakan secara bersama menciptakan 

kekayaan (wealth).  

Bontis et al. (2000) dalam Ulum (2007) menyatakan bahwa secara umum 

para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: human capital 

(HC), structural capital (SC), dan customer capital (CC). Menurut Bontis et al. 

(2000) dalam Ulum (2007) secara sederhana HC merepresentasikan individual 

knowledge stock suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. HC 

merupakan kombinasi dari genetic inheritance, education, experience, and attitude 

tentang kehidupan dan bisnis. Lebih lanjut Bontis et al. (2000) menyebutkan bahwa 

SC meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi. 

Termasuk dalam hal ini adalah database, organisational charts, process manuals, 

strategies, routines, dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari 

pada nilai materialnya, sedangkan tema utama dari CC adalah pengetahuan yang 

melekat dalam marketing channels dan customer relationship yang dikembangkan 

organisasi melalui bisnis. 

2.1.2 Komponen Intellectual Capital 

Banyak versi dalam menentukan komponen intellectual capital namun pada 

akhirnya hanya terdapat tiga unsur utama yang sering dikutip dalam berbagai 

penelitian, yaitu unsur utama yang diusulkan oleh Sveiby (1997), Stewart (1997), 
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dan Edvinsson dan Sullivan (1996) dalam Purnomosidhi (2006). Ketiga unsur 

tersebut memiliki tiga unsur yang sama, yaitu modal intelektual yang terletak dalam 

diri manusia, modal intelektual yang melekat dalam perusahaan, dan modal 

intelektual yang terkait dengan hubungan dengan pihak eksternal. Tabel 2.1 berikut 

ini menyajikan  kategorisasi intellectual capital berdasarkan setiap penulis. 

Tabel 2.1 
Kategorisasi Intellectual Capital 

Penulis  Intellectual 
Capital yang 
melekat pada 

manusia 

Intellectual 
Capital yang 

melekat dalam 
perusahaan 

Intellectual 
Capital yang 
melekat pada 

hubungan pihak 
eksternal 

Edvinsson dan 
Sullivan (1996) 

Human capital Organizational 
capital 

Customer capital 

Sveiby (1997) Human capital Structure capital Customer capital 

Stewart (1997) Employee 
competence 

Internal structure External structure 

Sumber: Purnomosidhi, 2006. 

 Unsur pertama dalam gambar di atas menjelaskan kemampuan manusia 

dalam entitas yang terbentuk dari suatu campuran beberapa atribut, seperti 

pengetahuan, kemampuan, sikap, dan hubungan. Human capital ini terletak dalam 

pikiran (mind), badan, dan tindakan individual, serta akan hilang jika mereka pergi 

meninggalkan perusahaan. Unsur kedua mencerminkan kemampuan perusahaan 

yang berasal dari sistem, proses, struktur, budaya, strategi, kebijakan, dan 

kamampuan untuk melakukan inovasi. Elemen ketiga merupakan kemampuan yang 

diperoleh dari hubungan dengan pihak ekstern dengan cara-cara yang khas, seperti 
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koneksi, kesepemahaman, loyalitas, dan aktivitas bisnis (Demediuk, 2002, dalam 

Purnomosidhi, 2006). 

Dalam penelitian ini digunakan rerangka (framework) yang lebih populer 

untuk memahami modal intelektual, yaitu pola klasifikasi yang dibuat oleh Karl Erik 

Sveiby (1997), yang mengklasifikasikan intangibles asset ke dalam tiga kategori. 

Tiga kategori tersebut adalah internal structure (structure capital), external 

structure (customer capital), dan employees competence (human capital). 

2.1.2.1 Internal Structure atau Structure Capital  

Structural capital merupakan pengetahuan yang akan tetap ada dalam 

perusahaan, terdiri atas rutinitas organisasi, prosedur-prosedur, sistem, budaya, dan 

database, filosofi manajemen, kebijakan perusahaan, dan kemampuan berinovasi. 

Beberapa structural capital dilindungi hukum dan menjadi intellectual property 

right, yang secara legal dimiliki perusahaan (Starovic dan Marr, 2004). Brinker 

(2000) dalam Dewi (2010) menyatakan bahwa seorang individu dapat memiliki 

intelektualitas yang tinggi, tetapi jika perusahaan memiliki sistem dan prosedur yang 

buruk, modal intelektual tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi 

yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam upaya pengukuran 

elemen ini, Edvinsson seperti yang dikutip oleh (Brinker, 2000) menyatakan hal-hal 

sebagai berikut: 

� Value acquired process technologies only when they continue to the value of the 

firm. 

� Track the age and current vendor support for the company process technology 
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� Measure not only process performance specifications but actual value 

contribution to corporate productivity 

� Incorporate an index of process performance ini relation to established process 

performance goals 

2.1.2.2 External Structure atau Customer Capital 

Konsep penting customer capital adalah pengetahuan yang dibentuk dalam 

marketing channels dan hubungan konsumen bahwa organisasi berkembang dengan 

menjalankan bisnis. Sebagai contoh adalah image, loyalitas konsumen, kepuasan 

konsumen, hubungan dengan supplier, kekuatan komersial, kapasitas negosiasi 

dengan entitas keuangan dan lingkungan aktivitas (Stratovic dan Marr, 2004). 

Relational capital merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan para mitranya yang berasal dari pemasok yang andal dan 

berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan 

perusahaan yang bersangkutan, dan berasal dari hubungan perusahaan dengan 

pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. Edvinsson dalam Brinker (2000) 

menyarankan pengukuran beberapa hal berikut ini yang terdapat dalam modal 

pelanggan, yaitu: 

� Customer Profile. Siapa pelanggan-pelanggan kita, dan bagaimana mereka 

berbeda dari pelanggan yang dimiliki oleh pesaing. Hal potensial apa yang kita 

miliki untuk meningkatkan loyalitas, mendapatkan pelanggan baru, dan 

mengambil pelanggan dari pesaing. 

� Custumer Duration. Seberapa sering pelanggan kita berbalik pada kita? Apa 

yang kita ketahui tentang bagaimana dan kapan pelanggan akan menjadi 
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pelanggan yang loyal? Serta seberapa sering frekuensi komunikasi kita dengan 

pelanggan. 

� Customer Role. Bagaimana kita mengikutsertakan pelanggan ke dalam disain 

produk, produksi, dan pelayanan. 

� Customer Support. Program apa yang digunakan untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan. 

� Customer Success. Berapa besar rata-rata setahun pembelian yang dilakukan 

oleh pelanggan. 

2.1.2.3 Employees Competence atau 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 perusahaan. Human capital akan meningkat 

jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. 

Brinker (2000) dalam Sawarjuwono (2003) memberikan beberapa karakteristik dasar 

yang dapat diukur dari modal ini, yaitu training programs, credential, experience, 

competence, recruitment, mentoring, learning programs, individual potential and 

personality. 

Untuk memahami modal intelektual, Sveiby (1997) membuat pola klasifikasi 

rerangka (framework), yang mengklasifikasikan intangible assets ke dalam tiga 
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kategori, yaitu internal structure, external structure, dan employee competence. 

Framework tersebut diringkas dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2 
Framework Intellectual Capital 

Internal Structure External Structure Employees Competence 
(human Capital) 

Intellectual Property 

� Patens 

� Copyrights 

� Trademarks  

Infrastructure assets 

� Manajement philosophy 

� Corporate culture 

� Information systems 

� Management processes 

� Networking syste 

� Research projects 

� Brands 

� Customers 

� Customer loyalty 

� Company names 

� Distribution channels 

� Business collaboration 

� Favourable contracts 

� Financial contracts 

� Licensing agreements 

� Franchising agreement 

� Know-how 

� Education 

� Vocational qualification 

� Work related knowledge 

� Work related 
competence 

� Entrepreneurial spirit 

Sumber: (Brooking, Annie 1996, IC: Core Assets for Third Millenium Enterprise. 
Thomson Business Press. London-England. Diadopsi oleh Partanen, Timo 1998:66) 
dikutip dalam Sawarjuwono (2003). 
 

2.2 Pengungkapan Informasi Modal Intelektual 

Terdapat dua teori yang mendasari penelitian ini, yaitu stakeholder theory 

dan legitimacy theory. Kedua teori ini yang paling tepat untuk mendasari penelitian 

di bidang IC (Guthrie et al., 2006). Menurut Deegan (2004), teori stakeholder erat 

kaitannya dengan teori legitimacy, keduanya menjelaskan alasan pengungkapan 
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suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Kedua teori tersebut juga 

dapat dijadikan dasar dalam menjelaskan hubungan antara kinerja IC yang 

menggunakan pendekatan VAIC™ dengan kinerja keuangan perusahaan.  

2.2.1 Stakeholder Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan diharapkan melakukan 

aktivitas yang diharapkan para stakeholders dan melaporkan aktivitas-aktivitas 

tersebut kepada mereka. Stakeholders memiliki hak untuk diberi informasi 

bagaimana dampak aktivitas perusahaan bagi mereka walaupun mereka memilih 

untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan peran 

konstruktif dalam kelangsungan hidup perusahaan (Deegan, 2004). Lebih lanjut, 

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori ini menekankan akuntabilitas organisasi 

jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Organisasi akan memilih 

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan 

intelektual mereka melebihi dan di atas permintaan wajibnya untuk memenuhi 

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. 

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer 

mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih 

efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. 

Tujuan lainnya yakni menolong manajer meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-

aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholders. Teori ini 

dapat diuji dengan berbagai cara, yaitu 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 
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berkomunikasi dengan kelompok stakeholder yang dianggap memiliki keterkaitan 

dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dalam 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 konsklusif. 

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 

(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 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. 
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2.2.2 Legitimacy Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara 

untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di 

masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori 

legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika 

manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori 

legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat ’kontrak sosial’ antara 

perusahaan dengan masyarakat tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak 

sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat 

tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial 

ini tidak tetap namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut 

perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan tempat mereka beroperasi. 

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan 

telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan 

Parker, 1989). Hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan (disclosure) 

dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan disclosure untuk 

mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan 

kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktivitas organisasi 

(Lindblom, 1994 dalam Guthrie et al., 2006). Sejumlah studi terdahulu melakukan 

penilaian atas pengungkapan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan 

informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk 

merespon tekanan publik (Guthrie et al., 2006).  
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Teori legitimasi sangat erat berhubungan dengan pelaporan IC dan juga erat 

hubungannya dengan penggunaan metode content analysis sebagai ukuran dari 

pelaporan tersebut. Perusahaan sepertinya lebih cenderung untuk melaporkan IC 

mereka jika mereka memiliki kebutuhan khusus untuk melakukannya. Hal ini 

mungkin terjadi ketika perusahaan menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak 

mampu melegitimasi statusnya berdasarkan tangible assets yang umumnya dikenal 

sebagai simbol kesuksesan perusahaan. Menurut Guthrie et al. (2006), alat terbaik 

untuk pengukuran pengembangan pelaporan IC pada saat ini adalah dengan 

menggunakan content analysis. 

 

2.3 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)   

Metode VAIC™, dikembangkan oleh Pulic (1998), didesain untuk 

menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud (tangible 

asset) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. Model 

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

Value added adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). VA 

dihitung sebagai selisih antara output dan input (Pulic, 1999). Tan et al. (2007) 

menyatakan bahwa 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. Menurut Tan et al. (2007), hal penting 

dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (labour expenses) tidak termasuk 

dalam IN. Karena peran aktifnya dalam proses value creation, intellectual potential 
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(yang direpresentasikan dengan labour expenses) tidak dihitung sebagai biaya (cost) 

dan tidak masuk dalam komponen IN (Pulic, 1999). Karena itu, aspek kunci dalam 

model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai 

(value creating entity) (Tan et al., 2007).  

Proses value creation dipengaruhi oleh efisiensi dari Human Capital (HC), 

Capital Employed (CE), dan Structural Capital (SC). Hubungan antara VA dan CE 

‘Value Added of Capital Employed’ (VACA) adalah indikator untuk VA yang 

diciptakan oleh satu unit dari physical capital. Pulic (1998) mengasumsikan bahwa 

jika 1 unit dari CE menghasilkan return yang lebih besar dari pada perusahaan yang 

lain, perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, 

pemanfaatan CE yang lebih baik merupakan bagian dari IC perusahaan (Tan et al., 

2007). 

Hubungan selanjutnya adalah VA dan HC. ‘Value Added Human Capital’ 

(VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan 

kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan (Tan et al., 2007). 

Konsisten dengan pandangan para penulis IC lainnya, Pulic (1998) berargumen 

bahwa total salary dan wage costs adalah indikator dari HC perusahaan.  

Hubungan ketiga adalah “structural capital coefficient” (STVA), yang 

menunjukkan kontribusi structural capital (SC) dalam penciptaan nilai. STVA 

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

merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai (Tan et al., 

2007). SC bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC, ia dependen 
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terhadap value creation (Pulic, 1999). Artinya semakin besar kontribusi HC dalam 

value creation, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. Lebih 

lanjut Pulic (1999) menyatakan bahwa SC adalah VA dikurangi HC, yang hal ini 

telah diverifikasi melalui penelitian empiris pada sektor industri tradisional (Pulic, 

2000). 

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual perusahaan dengan 

menjumlahkan coefisien-coefisien yang telah dihitung sebelumnya. Hasil 

penjumlahan tersebut diformulasikan dalam indikator baru yang unik, yaitu VAIC™ 

(Tan et al., 2007). Keunggulan metode VAIC™ adalah karena data yang dibutuhkan 

relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang 

dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka keuangan 

yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan. Alternatif 

pengukuran IC lainnya terbatas hanya menghasilkan indikator keuangan dan non 

keuangan yang unik yang hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan secara 

individu. Indikator-indikator tersebut, khususnya indikator non keuangan, tidak 

tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan yang lain (Tan et al., 2007). 

Konsekuensinya, kemampuan untuk menerapkan pengukuran IC alternatif tersebut 

secara konsisten terhadap sampel yang besar dan terdiversifikasi menjadi terbatas 

(Firer dan Williams, 2003). 

Beberapa keunggulan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Pulic, 

yaitu: 

� VAIC memberikan ukuran yang terstandarisasi dan konsisten sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan analisis perbandingan antar sektor industri 



22 

 

� Semua data yang digunakan dalam perhitungan VAIC didasarkan pada informasi 

yang telah diaudit sehingga memberikan perhitungan yang objektif dan dapat 

diverifikasi 

� VAIC adalah teknik yang meningkatkan pemahaman kognitif dan memudahkan 

bagi berbagai stakeholders, baik internal maupun eksternal untuk melakukan 

perhitungan 

� Metode VAIC banyak digunakan dalam berbagai studi, yang semakin mendapat 

perhatian dalam penelitian 

 

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan salah satunya dapat dilihat dari profitabilitas. 

Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bergantung pada efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan operasi serta sumber daya yang tersedia untuk 

melakukannya.  Return on assets (ROA) adalah profitabilitas kunci yang mengukur 

jumlah profit yang diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. ROA 

memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisisensi penggunaan 

total aset untuk operasional perusahaan. ROA memberikan gambaran kepada 

investor tentang bagaimana perusahaan mengonversikan uang yang telah 

diinvestasikan dalam laba bersih. Jadi, ROA adalah indikator dari profitabilitas 

perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. ROA 

dihitung dengan membagi laba bersih (net income) dengan rata-rata total aset 

perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan tersebut semakin efisien 
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dalam menggunakan asetnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut dapat 

menghasilkan uang (earnings) yang lebih banyak dengan investasi yang sedikit. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Telah banyak peneliti yang meneliti hubungan intellectual capital dengan 

kinerja perusahaan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara.  Kebanyakan 

peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan 

mengukur intellectual capital dengan menggunakan pendekatan yang dirumuskan 

oleh Pulic, yakni menggunakan VAICTM (Value Added Intellectual Coefficient). 

Tabel 2.3 berikut ini merangkum beberapa penelitian yang dilakukan untuk menguji 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. 
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Tabel 2.3 
Penelitian-Penelitian Terdahulu Tentang Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan 

No. Peneliti Isu Penelitian Variabel Hasil 

1 Partiwi Dwi 
Astuti dan Arifin 
Sabeni (2005) 

Hubungan Intellectual 
Capital dan Business 
Performance dengan 
Diamond 
Specification : Sebuah 
Perspektif 

Variabel independen:  
human capital, customer 
capital, dan structural 
capital 

Variabel dependen: 
business performance 

 

Data yang digunakan merupakan data primer, dengan 
metode survey dan pengukuran menggunakan skala 
Likert. Hasil yang diperoleh antara lain: human capital 
berhubungan secara positif dengan customer capital, dan 
berhubungan secara positif dengan structural capital, 
customer capital berhubungan secara positif dengan 
business performance, structural capital berhubungan 
secara positif dengan business performance 

2 Ihyaul Ulum 
(2007) 

Pengaruh Intellectual 
Capital terhadap 
Kinerja Keuangan 
Perusahaan di 
Indonesia 

Variabel independen: 
modal intelektual (VAIC) 

Variabel dependen: kinerja 
keuangan perusahaan 
perusahaan (profitabilitas 
(ROA)), produktivitas 
(ATO), dan GR) 

IC (VAICTM) berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan perusahaan, VAICTM juga berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan masa depan, dan rata-rata 
pertumbuhan IC (ROGIC) tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan masa depan  

3 Benny Kuryanto 
(2008) 

Pengaruh Modal 
Intelektual terhadap 
Kinerja 

Variabel independen: 
modal intelektual (VAIC) 

Variabel dependen: kinerja 

Dengan menggunakan metode Partial Least Square 
(PLS), IC tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, 
dan tidak ada pengaruh antara IC dengan tingkat 
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Perusahaan keuangan (ROE dan ASR), 
kinerja pasar (EPS) 

pertumbuhan masa depan perusahaan (ROGIC) 

4 Yusuf dan Peni 
Safitri (2009) 

Modal Intelektual dan 
Market Performance 
Perusahaan-
Perusahaan  
yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia 

Variabel independen: 
modal intelektual (VAIC) 

Variabel dependen: market 
performance diukur 
dengan Tobin’s q 

IC (VAICTM) berpengaruh terhadap market performance. 
Semakin tinggi nilai modal intelektual, market 
performance suatu perusahaan akan semakin meningkat 

5 Cahyaning Dewi 
(2010) 

Pengaruh Modal 
Intelektual terhadap 
Kinerja Perusahaan 

Variabel independen: 
modal intelektual (VAIC) 

Variabel dependen: kinerja 
keuangan (ROA) 

Modal intelektual yang diukur dengan menggunakan 
VAIC TM berpengaruh positif dengan kinerja keuangan 
yang dihitung menggunakan ROA 

6 Badingatus 
Solikhah (2010) 

Pengaruh Intellectual 
Capital terhadap 
Kinerja Keuangan, 
Pertumbuhan dan 
Nilai Pasar 
Pada Perusahaan yang 
Tercatat 
di Bursa Efek 
Indonesia 

Variabel independen: 
modal intelektual (VAIC) 

Variabel dependen: kinerja 
keuangan (CR, DER, ATO, 
ROI, dan ROE) 

Intellectual capital berpengaruh terhadap financial 
performance dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. 
Intellectual capital tidak berpengaruh terhadap nilai pasar 
perusahaan 
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7 Yosi Metta 
Pramelasari 
(2010) 

Pengaruh Intellectual 
Capital 
terhadap Nilai Pasar 
dan Kinerja 
Keuangan Perusahaan 

Variabel independen: 
modal intelektual (VAIC) 

Variabel dependen: nilai 
pasar (MtBV) dan kinerja 
keuangan perusahaan 
(ROA, ROE, dan EP), 
pertumbuhan pendapatan 
(GR), research and 
development expenditure 
(RD), dan advertising 
expenditure (AD) 

VAIC TM tidak berpengaruh terhadap nilai pasar (MtBV) 
dan tidak berpengaruh pula terhadap kinerja keuangan. 
Research and development expenditure (RD) hanya 
berpengaruh terhadap ROA dan tidak berpengaruh 
terhadap MtBV, ROE, dan EP, sedangkan advertising 
expenditure (AD) tidak berpengaruh terhadap MtBV dan 
kinerja keuangan (ROA, ROE, EP) 

8 Anugraheni 
Cahyaning Murti 
(2010) 

Analisis Pengaruh 
Modal Intelektual  
Terhadap Kinerja 
Perusahaan 

Variabel independen: 
modal intelektual (VAIC) 

Variabel dependen: kinerja 
keuangan (ROE dan ASR), 
kinerja pasar (EPS) 

Intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan perusahaan juga berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan masa depan perusahaaan. ROGIC  tidak 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan masa 
depan perusahaan 

Sumber: Diolah dari beberapa hasil penelitian, 2010. 
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2.6 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis dibangun untuk 

memudahkan pencapaian tujuan penelitian. Pengembangan hipotesis dan 

kerangka pemikiran teoritis akan dirumuskan sebagai berikut. 

2.6.1 Pengembangan Hipotesis 

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholder-nya. Oleh karena itu, perusahaaan harus mampu mengelola 

sumber daya yang dimiliki secara maksimal dalam upaya menciptakan value 

added bagi perusahaan demi kepentingan stakeholder. Sumber daya tersebut 

meliputi aset fisik dan aset intelektual. Jika perusahaan dapat mengelola kekayaan 

intelektualnya dengan baik, persepsi pasar terhadap nilai perusahaan akan 

meningkat.  

VAIC sebagai ukuran efisiensi modal intelektual terdiri atas tiga 

komponen, yaitu human capital, structure capital dan capital employed. Semakin 

baik perusahaan dalam mengelola ketiga komponen modal intelektual, 

menunjukkan semakin baik perusahaan dalam mengelola aset. Perusahaan yang 

mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dapat menciptakan 

keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Aset yang berupa sumber 

daya manusia yang berketerampilan dan berkompetensi tinggi merupakan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan 

dan mengelola potensi yang dimiliki karyawannya dengan baik, hal itu dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat, 
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pendapatan dan profit perusahaan juga akan meningkatkan. Meningkatnya 

pendapatan dan laba perusahaan dapat mengakibatkan ROA perusahaan juga 

meningkat. Semakin tinggi VAIC, akan semakin tinggi pula ROA perusahaan. 

Oleh karena itu, Value Added of Intellectual Capital (VAIC) berpengaruh positif 

terhadap Return on Asset (ROA).   

  Walaupun peran modal intelektual penting bagi para stakeholders, ukuran-

ukuran tradisional tentang kinerja perusahaan berdasarkan modal fisiknya, seperti 

ROA masih merupakan ukuran kinerja yang penting bagi perusahaan. Asumsi 

utama yang melandasi digunakannya ROA sebagai proksi ukuran kinerja 

keuangan perusahaan dalam variabel dependen di penelitian ini yakni 

pengungkapan modal intelektual yang tinggi menyebabkan tinggi pula return on 

assets perusahaan. Ulum (2007) dan Dewi (2010) telah membuktikan bahwa IC 

yang diformulasikan dengan VAIC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian Ulum (2007) 

mengungkapkan bahwa dari tiga pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan 

dalam penelitiannya yaitu ROA, ATO, dan GR, hanya profitabilitas ROA yang 

menunjukkan statistik signifikan untuk menjelaskan konstruk kinerja perusahaan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran kinerja ATO dan GR tidak tepat untuk 

digunakan sebagai proksi atas kinerja keuangan yang dalam hal ini berposisi 

sebagai variabel dependen yang variabel independennya adalah IC. Sama seperti 

penelitian Ulum (2007), penelitian ini lebih memilih ROA daripada ROE karena 

total ekuitas yang merupakan denominator ROE adalah salah satu komponen dari 

Value Added of Capital Employed (VACA). Jika menggunakan ROE, akan terjadi 
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double counting atas akun yang sama, yaitu ekuitas, sedangkan VACA (yang 

dibangun dari akun ‘ekuitas’ dan laba bersih) sebagai proksi variabel independen 

dan ROE (yang juga dibangun dari akun ‘ekuitas’ dan laba bersih) sebagai proksi 

variabel dependen. Penelitian Dewi (2010) berhasil pula membuktikan bahwa 

intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut 

membuktikan pengukuran efisiensi sumber daya perusahaan dengan 

menggunakan VAIC dapat digunakan untuk memengaruhi profitabilitas 

perusahaan (Dewi, 2010: 39).  Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang 

diajukan oleh penulis, yakni:  

HA: Intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2.6.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, untuk menggambarkan 

hubungan dari variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini 

dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Gambar 2.1 berikut ini 

menggambarkan model kerangka pemikiran teoritis yang diajukan oleh penulis. 
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Gambar 2.1 
Model Kerangka Pemikiran Teoritis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengujian hipotesis dengan 

penelitian deskriptif. Penelitian pengujian hipotesis adalah pengujian yang 

menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan variabel. Hipotesis penelitian 

dikembangkan berdasarkan teori-teori yang selanjutnya diuji berdasarkan data 

yang dikumpulkan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuannya adalah untuk 

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status 

dari subjek yang diteliti. 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) namun pengambilan data dilakukan di Pojok BEI Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No. 165 Malang. Dipilihnya 

BEI sebanyak objek penelitian atas pertimbangan: 

1. Bursa Efek pertama di Indonesia dan telah menerapkan sistem perdagangan 

saham yang lebih besar dan menjamin perdagangan lebih wajar dan transparan 

2. Satu-satunya bursa efek yang memiliki catatan historis yang panjang dan 

paling lengkap mengenai data perdagangan dan aktivitas di pasar modal 

Indonesia 
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 Berdasarkan pertimbangan tersebut, lokasi penelitian di BEI diharapkan 

mampu mencerminkan kondisi pasar di Indonesia yang sesungguhnya dan 

mendapatkan data lengkap dan akurat untuk penelitian. 

 

3.3 Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data 

 Berdasarkan jenis data data yang diteliti, penelitian ini merupakan jenis 

penelitian empiris. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesian Capital Market Directory 

(ICDM), laporan tahunan perusahaan, dan data yang relevan dengan intellectual 

capital dan kinerja keuangan perusahaan.  Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode dokumenter karena data yang digunakan adalah data 

sekunder.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 dan 2009. Untuk pengambilan  

sampel akan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel penelitian dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Perusahaan termuat dalam direktori laporan tahunan BEI tahun 2008-2009 

2. Perusahaan berbasis teknologi yang meliputi jenis industri: perbankan, 

telekomunikasi, elektronik, komputer dan multimedia, automotif, dan farmasi, 
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dengan asumsi bahwa jenis industri ini memiliki aset IC (Firer dan Williams 

(2003), dan Sihotang dan Winata (2008) dalam Jennie Sir (2010)) 

3. Perusahaan telah memublikasikan laporan keuangan yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember dan menggunakan mata uang rupiah 

4. Perusahaan memiliki data yang lengkap mengenai variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian 

Tabel 3.1 berikut ini menjelaskan sampel penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

Tabel 3.1 
Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 
Perusahaan 

1 Perusahaan telah terdaftar di BEI selama 2008-2009 782 

2 Perusahaan yang mengalami delisting  (18) 
3 Non technology based company  (631) 
4 Technology based company 133 
5 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

auditan 
(5) 

6 Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang 
tidak lengkap 

(1) 

7 Data perusahaan yang tidak dapat diolah (outlier) (58) 
               Sampel yang digunakan dalam penelitian  69 
Sumber: Lampiran 
 

3.5  Variabel Penelitian dan Definisi Operasioanal Variabel 

 Variabel penelitian yang digunakan, yakni variabel independen dan 

variabel dependen. Untuk memudahkan dalam mengukur variabel, perlu 

dilakukan pengoperasionalan konsep atau mendefinisikan konsep secara operasi. 

Mendefinisikan konsep berfungsi untuk menjelaskan karakteristik dari objek 
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(properti) ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan 

konsep dapat diukur dan dioperasionalkan di dalam riset (Hartono, 2004: 62). 

3.5.1 Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah intellectual capital yang 

diproksikan dengan VAIC (Value Added Intellectual Coefficient). Metode VAIC 

ini mengindikasikan total efisiensi penciptaan nilai dari semua sumber daya yang 

digunakan dan intellectual capital efficiency mencerminkan efisiensi dari nilai 

yang dihasilkan oleh intellectual capital yang digunakan. VAIC merupakan 

penjumlahan dari tiga unsur, yaitu VACA (physical capital), VAHU (human 

capita), dan STVA (structure capital).  

Menurut Pulic (1999), formulasi dan tahapan perhitungan VAIC™ adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung Value Added (VA) 

�� = ��� − 	
 

Keterangan: 

VA  = Value Added 

OUT = Output: total penjualan dan pendapatan lain 

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

2. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

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. 

���� = �� ÷ � 
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Keterangan: 

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

VA  = Value Added 

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

3. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

VAHU menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan 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 

4. 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  = Structural Capital: VA – HC 

VA  = Value Added 
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5. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)  

VAIC adalah sebuah indikator yang menitikberatkan pada efisiensi total 

perusahaan atau kemampuan intelektual perusahaan. 

��	� = ���� + ���� + ���� 

Keterangan: 

VAIC = Value Added Intellectual Coefficient 

VACA = Value Added Capital Employed 

VAHU = Value Added Human Capital 

STVA = Structural Capital Value Added 

3.5.2 Variabel Dependen 

 Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan perusahaan, 

yang diproksikan dengan return on assets (ROA). ROA digunakan untuk 

mengukur seberapa baik kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang 

dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba operasional, sehingga dapat 

memberikan gambaran efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. 

Digunaaknnya ROA sebagai proksi karena pengungkapan modal intelektual yang 

tinggi menyebabkan tinggi pula return on assets perusahaan, seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Ulum (2007) dan Dewi (2010). Formulasi ROA yang 

digunakan menurut Syamsuddin (2009: 63) dalam Dewi (2010) adalah: 

��� = ��� ������ ÷ ����� ����� 

Keterangan: 

ROA  = Return on Assets yang merupakan rasio profitabilitas 

Net income = laba bersih setelah pajak 
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Total assets = nilai buku total aset  

3.5.3 Ringkasan Formulasi  

Tabel 3.2 
Ringkasan Formulasi dan Keterangan 

No. Formulasi Keterangan 

1 �� = ��� − 	
 VA dihitung sebagai selisih antara 
output dan input (Pulic, 1999). 

2 ���� = �� ÷ � 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. 

3 ���� = �� ÷ �� VAHU menunjukkan berapa banyak 
VA dapat dihasilkan dengan dana 
yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. 
Rasio ini menunjukkan kontribusi 
yang dibuat oleh setiap rupiah yang 
diinvestasikan dalam HC terhadap 
value added organisasi. 

4 ���� = �� ÷ �� Rasio ini mengukur jumlah SC yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan 1 
rupiah dari VA dan merupakan 
indikasi bagaimana keberhasilan SC 
dalam penciptaan nilai. 

5 ��	� = ���� + ���� + ���� VAIC mengindikasikan kemampuan 
intelektual organisasi yang 
merupakan penjumlahan dari 3 
komponen sebelumnya, yaitu: 
VACA, VAHU, dan STVA. 

6 ��� = ��� ������ ÷ ����� ����� ROA merefleksikan keuntungan 
bisnis dan efisiensi perusahaan dalam 
pemanfaatan total assets (Chen et al., 
2005) 

Sumber: Ulum (2009: 88) 
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3.6  Metode Analisis Data 

 Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data 

setelah tahap pemilihan data dan pengumpulan data penelitian. Hasilnya dapat 

digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik simpulan penelitian. 

Prosedur analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

3.6.1 Menghitung Nilai Setiap Variabel yang Akan Dianalisis 

 Mengetahui nilai dari setiap komponen dalam variabel sangat diperlukan 

pada tahap awal analisis data.  

1. Menghitung Value Added (VA) 

2. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

3. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

4. Menghitung  Structural Capital Value Added (STVA) 

5. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

6. Menghitung Return on Assets (ROA) 

3.6.2 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan 

data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Ukuran yang digunakan dalam 

deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (mean, median, modus), 

dispersi (standar deviasi dan varian), dan koefisien korelasi antar variabel 

penelitian. 
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Dengan menggunakan metode Original Least Square (OLS) dalam 

menghitung persamaan regresi, maka dalam analisis regresi tersebut ada beberapa 

asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi tersebut valid untuk 

digunakan dalam penelitian. Asumsi-asumsi tersebut disebut dengan asumsi 

klasik. 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data yang dianalisis 

menggunakan regresi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah jika datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Cara 

untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak, 

yaitu dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

� Jika Asymp sig 2 tailed > tingkat signifikansi (α = 0,05), berarti memenuhi 

normalitas 

� Jika Asymp sig 2 tailed < tingkat signifikansi (α = 0,05), berarti tidak 

memenuhi normalitas 

3.6.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Hal ini berarti 
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bahwa hasil periode tertentu dipengaruhi periode sebelumnya atau memengaruhi 

data di tempat lain. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dilakukan pengujian 

Durbin Watson (DW). Dasar pengambilan keputusan menurut Santoso (2010: 

215 ) adalah: 

� Jika angka D-W di bawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif 

� Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi 

� Jika angka D-W di atas +2, berarti terdapat autokorelasi negatif 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam variance 

error term untuk model regresi, ada beberapa cara. Penelitian ini akan 

menggunakan model chart (diagram Scatterplot) dengan dasar pemikiran bahwa: 

� Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk pola 

tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

berarti terjadi heteroskedastisitas 

� Jika terjadi ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 

0 pada sumbu Y, berarti terjadi homoskedastisitas 
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Untuk lebih menjamin keakuratan hasil, dapat dilakukan uji statistik dengan uji 

Glejser yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2007: 107). 

3.6.3.4 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui adanya 

kolinieritas terutama model regresi linear berganda, yaitu dengan mengetahui nilai 

koefisien korelasi antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ada 2 analisis 

dasar pengambilan keputusan yang digunakan Santoso (2010: 206), yakni: 

a. Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance 

Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah: 

� Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 

� Mempunyai angka Tolerance mendekati 1 

b. Besaran korelasi antar variabel independen 

Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah: 

� Koefisien korelasi antar variabel independen harus lemah (di bawah 0,5). 

Jika korelasi kuat, berarti terjadi problem multikolinieritas 

3.6.4 Uji Analisis Regresi Linier  

 Dalam penelitian ini terdapat dua model regresi linier yang digunakan, 

yakni regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Analisis regresi linier 

sederhana digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, sedangkan analisis 

regresi linier berganda digunakan sebagai pelengkap pengujian agar kompehensif 
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dalam mengetahui komponen intellectual capital. Kedua model tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

3.6.4.1 Uji Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Uji analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis 

alternatif (HA), yaitu terdapat pengaruh intellectual capital yang diproksikan 

dengan VAIC terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan 

ROA. Regresi linier sederhana diformulasikan sebagai berikut: 

� = � + �� + �        

 

���� !� ��"��#�� (���) = � + � 	� + � 

Keterangan: 

Y = kinerja keuangan perusaaan (ROA) sebagai variabel dependen 

a = konstanta  

b = koefisien regresi variabel independen 

X = intellectual capital (VAIC) sebagai variabel independen 

e = error item 

3.6.4.2 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 Uji analisis regresi linier berganda adalah analisis dalam bentuk hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu (banyak) variabel independen yang 

terlibat. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji secara parsial 

komponen pembentuk intellectual capital. Pengujian ini sebagai pelengkap agar 

dapat diketahui tiap-tiap komponen yang terkait dengan intellectual capital. 

Variabel independen yang digunakan yaitu, customer capital yang diproksikan 
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dengan VACA, human capital yang diproksikan dengan VAHU, dan structure 

capital yang diproksikan dengan STVA. Persamaan yang digunakan dalam 

analisis regresi linier berganda sebagai berikut:  

 

� = � + �&�& + �'�' + �(�( + � 

 

���� !� ��"��#�� (���) = � + �&�� + �'�� + �(�� + � 

 

Keterangan:  

Y = kinerja keuangan perusahaan (ROA) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi variabel independen 

X = variabel independen  

CC  = Customer Capital diproksikan dengan VACA 

HC = Human Capital diproksikan dengan VAHU 

SC = Stucture Capital diproksikan dengan STVA 

e = error item 

 

3.7 Goodness of Fit Model Regresi Linier 

 Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis alternatif (HA) dalam 

suatu penelitian dilihat dari Goodness of Fit yang ada dalam model regresi linier. 

Setidaknya pengujian tersebut dapat dilihat dari uji F, uji t, dan koefisien 

determinasi. Pengujian tersebut diuraikan sebagai berikut.  
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3.7.1 Uji F 

 Tujuan uji F adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan menurut Sujarweni (2007: 85) adalah: 

� Jika Sig > 0,05, berarti HA ditolak 

� Jika Sig < 0,05, berarti HA diterima 

3.7.2 Uji t 

 Tujuan uji t adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Dasar pengambilan keputusan menurut Sujarweni (2007: 85) 

adalah: 

� Jika Sig > 0,05, berarti HA ditolak 

� Jika Sig < 0,05, berarti HA diterima 

3.7.3 Analisis Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan 

karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi 

variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin 

baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 

3.8 Uji Dominan 

 Untuk mengetahui variabel independen yang dominan memengaruhi 

variabel dependen, dilakukan dengan melihat koefisien β standar yang terbesar 

dengan cara membandingkan nilai koefisien β standarnya masing-masing dan 

yang terbesar adalah yang dominan. Untuk menentukan variabel bebas yang 

paling dominan dalam memengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model 

regresi linear, digunakan koefisien beta (beta coefficient). Koefisien tersebut 

disebut standardized coefficient. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sampel 

 Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian, meliputi perusahaan berbasis teknologi dengan asumsi jenis 

industri ini mempunyai aset IC, seperti sampel yang digunakan dalam penelitian 

Firer dan Williams (2003), dan Sihotang dan Winata (2008) dalam Jennie Sir 

(2010). Industri ini meliputi: perbankan, telekomunikasi, elektronik, komputer dan 

multimedia, automotif, dan farmasi. Perusahaan dalam tiap-tiap industri tersebut 

merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2008 dan 

2009. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan tahun 2008 dan 

2009 dan mempunyai data laporan keuangan yang lengkap.  

Awalnya, terdapat 133 perusahaan dari 6 industri namun setelah dilakukan 

penyaringan sampel, perusahaan yang dapat digunakan menjadi 69 perusahaan 

dari 5 industri dalam waktu 2 tahun pengamatan. Berikut ini adalah jenis industri 

dan jumlah perusahaan yang berhasil diolah datanya.  
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Tabel 4.1 
Jumlah Sampel Perusahaan 

No. Jenis Industri Keseluruhan 
Perusahaan  

Perusahaan 
yang Digunakan 

1 Automotif  26 6 
2 Elektronik 2 - 
3 Farmasi 20 3 
4 Telekomunikasi 12 3 
5 Komputer dan Multimedia 16 5 
6 Bank 57 52 

Jumlah 133 69 
Sumber: Data olahan 

4.2 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Berikut ini 

adalah hasil pengolahan statistik deskriptif yang dilakukan menggunakan software 

SPSS (Statistical Packege for Social Science) versi 15. 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maksimum Rata-Rata Deviasi Standar 
ROA 69 0,00 0,03 0,01 0,01 
VACA 69 0,03 1,42 0,30 0,20 
VAHU 69 1,01 2,76 1,58 0,48 
STVA 69 0,01 0,64 0,31 0,19 
VAIC 69 1,16 3,79 2,19 0,69 
Valid N 
(listwise) 

69     

Sumber: Hasil olah statistik 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa variabel kinerja keuangan 

(ROA) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00026 menandakan perusahaan 

berteknologi yang dijadikan sampel memperoleh laba 0,026% dari nilai total aset 
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perusahaan. Nilai maksimum sebesar 3% menandakan bahwa perusahaan 

memperoleh laba sebesar 3% dari total aset perusahaan.  Nilai rata-rata sebesar 

1% menandakan tingkat ROA perusahaan yang dijadikan sampel rendah.  

Variabel customer capital (VACA) menunjukkan nilai minimum sebesar 

0,03, nilai maksimum sebesar 1,42 nilai rata-rata sebesar 0,30. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel memiliki variasi dalam 

mengelola physical capital perusahaan. Sebagian besar perusahaan belum efektif 

mengelola modal fisik dan keuangannya terlihat dari nilai rata-rata yang hanya 

0,30. Nilai rata-rata sebesar 0,30 menunjukkan bahwa 1 unit physical capital 

mampu memberikan value added sebesar 30% dari nilai physical capital tersebut.  

Variabel human capital (VAHU) menunjukkan bahwa perusahaan 

memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan baik. Efektivitas tersebut terlihat 

dari nilai minimum sebesar 1,01 dan maksimum sebesar 2,76. Hal ini 

menunjukkan pula bahwa VAHU memberikan kontribusi yang paling besar di 

antara komponen VAIC yang lain. Nilai rata-rata sebesar 1,58 menandakan bahwa 

setiap Rp1,00 beban karyawan yang dikeluarkan oleh perusahaan mampu 

menciptkan value added  sebesar 158%.  

Variabel structure capital (STVA) menunjukkan nilai minimum sebesar 

0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,64. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan 

berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan structure capital dengan baik. Nilai 

rata-rata 0,31 dapat diartikan bahwa Rp1,00 value added dihasilkan dari 31% 

structural capital. Variabel intellectual capital (VAIC) memperlihatkan nilai 

minimum sebesar 1,16 dan nilai maksimum sebesar 3,79 dengan rata-rata 2,19. 



49 

 

Nilai ini menandakan bahwa perusahaan memperhatikan modal intelektual yang 

dimiliki perusahaan. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

 Sebuah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi jika memenuhi 

sejumlah asumsi klasik. Hasil pengujian asumsi klasik disajikan sebagai berikut.  

4.3.1 Uji Normalitas 

 Sebelum melakukan uji asumsi klasik yang lain, uji normalitas harus lebih 

dulu dilakukan. Uji normalitas ini dilakukan terhadap nilai residual dari 

persamaan regresi. Pengujian dilakukan menggunakan uji non parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (one sample K-S). Jika hasil uji K-S menunjukkan residual 

tidak berdistribusi normal, berarti regresi telah menyalahi asumsi klasik. Dari olah 

statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai residual tidak 

berdistribusi normal sehingga harus dilakukan transformasi data. Menurut Ghozali 

(2007:135), cara mengatasi nilai residual yang tidak lolos uji normalitas yaitu 

melakukan regresi dengan persamaan semilog, yakni variabel dependen dalam 

bentuk logaritma dan variabel independen biasa atau sebaliknya, variabel 

independen semua dalam bentuk logaritma sedangkan variabel dependennya biasa. 

Jika hasilnya masih belum normal, ubah persamaan regresi menjadi dobel log, 

yaitu variabel dependen dan variabel independennya semua dalam bentuk 

logaritma. Agar uji normalitas terpenuhi, penulis mengubah variabel dependen 

kinerja keuangan (ROA), dan variabel independen customer capital (VACA), 

human capital (VAHU), structure capital (STVA), dan intellectual capital 
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(VAIC) ke dalam logaritma natural (Ln) sehingga menjadi LNROA, LNVACA, 

LNVAHU, LNSTVA, dan LNVAIC. Tabel 4.3 berikut memperlihatkan ringkasan 

hasil uji normalitas. 

Tabel 4.3 
Uji Normalitas 

Keterangan LNVAIC 
N 69 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,838 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,483 

Sumber: Hasil olah statistik 
 

 Dasar pengambilan keputusan nilai residual dinyatakan normal apabila 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa model 

regresi telah memenuhi syarat normalitas data, dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,483 yang berarti lebih dari 0,05.  

4.3.2 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), atau bisa dikatakan nilai residu yang 

ada tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

terhindar dari autokorelasi. Durbin Watson (D-W) digunakan untuk mendeteksi 

autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan yaitu apabila angka 

D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi. Tabel 4.4 

memperlihatkan hasil Durbin Watson.   
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Tabel 4.4 
Uji Autokorelasi  

Model Durbin-Watson Keterangan  
1 1,994 Tidak terdapat autokorelasi 

Sumber: Hasil olah statistik 
 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi. Angka D-W 

memperlihatkan angka 1,994, yang berarti masih diantara -2 dan +2.  

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (tidak terjadi 

heteroskedastisitas). Grafik Scatterplot digunakan untuk melihat ada tidaknya 

heteroskedastisitas tersebut. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah 

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, lalu menyempit), berati terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4.1 berikut ini memperlihatkan hasilnya. 
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Gambar 4.1 
Uji Heteroskedastisitas  

 

Sumber: Hasil olah statistik 
 

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi. Tampilan gambar yang lebih jelas 

ditampilkan dalam lampiran 5. 

4.3.4 Uji Multikolinearitas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, dinamakan 

terdapat problem multikolinearitas (multiko). Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi masalah multiko. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan 

adalah dengan melihat besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. 

Pedoman suatu model regresi yang terjadi multiko adalah mempunyai nilai 
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Tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji 

multikolinearitas.  

Tabel 4.5 
Uji Multikolinearitas  

Variabel Collinearity Statistics Keterangan 
Tolerance VIF 

LNVAIC 1,000 1,000 tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber: Hasil olah statistik 

 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tidak terjadi problem multiko dalam model 

regresi. Keputusan tersebut dapat dilihat dari nilai Tolerance variabel LNVAIC 

tidak kurang dari 1 dan nilai VIF yang di bawah 10.  

 

4.4 Hasil Analisis Regresi Linear  

 Ada dua model regresi linier yang digunakan yaitu, model regresi linier 

sederhana dan model regresi linier berganda.  

4.4.1 Model Regresi Linier Sederhana 

 Uji analisis regresi linier digunakan untuk menguji hipotesis yang 

berfungsi untuk mengetahui pengaruh secara parsial, simultan, dan untuk 

mengukur koefisien determinasi. Ketiga pengukuran tersebut dinamakan menilai 

goodness of fit suatu model regresi. Dengan pengujian ini dapat diketahui pula uji 

dominan suatu variabel independen. Goodness of fit dan uji dominan untuk model 

regresi linier sederhana ditampilkan sebagai berikut. 

4.4.1.1 Uji F (Simultan) 

 Uji F (simultan) bertujuan untuk menjawab hipotesis apakah LNVAIC 

(VAIC yang dilogaritmanaturalkan) yang memproksikan intellectual capital 
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berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen kinerja keuangan 

(LNROA) Tabel 4.6 memperlihatkan hasil uji simultan variabel LNVAIC 

terhadap LNROA.  

Tabel 4.6 
Uji F 

Model  F Sig. 
1          Regression 62,832 0,000(a) 

a  Predictors: (Constant), LNVAIC 
b  Dependent Variable: LNROA 
Sumber: Hasil olah statistik 

 
 Tabel 4.6 menunjukkan F hitung sebesar 62,832 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima hipotesis 

alternatif (HA) adalah signifikan < 0,05. Tingkat signifikansi LNVAIC sebesar 

0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, menandakan HA diterima, yaitu 

intellectual capital yang diproksikan dengan VAIC berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA. 

4.4.1.2 Uji t (Parsial) 

 Uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui pengaruh LNVAIC secara 

parsial terhadap proksi variabel dependen LNROA. Tabel 4.7 memperlihatkan 

hasil uji parsial tersebut. 

Tabel 4.7 
Uji t 

  
 Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) -6,619 0,235 -28,153 0,000 
  LNVAIC 2,322 0,293 7,927 0,000 
a  Dependent Variable: kinerja keuangan (LNROA) 
Sumber: Hasil olah statistik 
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Dari tabel 4.7 persamaan regresi linier sederhana yang dapat terbentuk 

yaitu: 

���� ������	 = −6,619 + 2,322 ���� �������	 

 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

� Konstanta sebesar -6,789 menyatakan bahwa jika LNVAIC (intellectual 

capital) sama dengan 0 atau konstan, LNROA akan mengalami penurunan 

sebesar 661,9% 

� Koefisien regresi sebesar 2,322 menyatakan bahwa setiap penambahan 1%, 

LNVAIC akan meningkatkan LNROA sebesar 232,2% 

4.4.1.3 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi menggunakan 

R Square. Apabila nilai R Square kecil, menandakan kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Tabel 4.8 berikut 

memperlihatkan hasil uji koefisien determinasi.  

Tabel 4.8 
Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
1 0,696(a) 0,484 

a  Predictors: (Constant), LNVAIC 
b  Dependent Variable: kinerja keuangan (LNROA) 

Sumber: Hasil olah statistik 
 

 Tabel 4.8 menunjukkan angka R sebesar 0,696, yang berarti hubungan 

antara LNVAIC dengan LNROA kuat karena angka R di atas 0,5. Nilai R Square 
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0,484 menandakan bahwa 48,4% variasi dari LNROA dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh LNVAIC dan sisanya 51,6% (100%-48,4%) dijelaskan oleh faktor lain. 

4.4.2 Model Regresi Linier Berganda 

 Hasil pengukuran Goodness of fit untuk model regresi linier berganda 

ditampilkan sebagai berikut. 

4.4.2.1 Uji F (Simultan) 

 Uji F (simultan) bertujuan untuk menjawab hipotesis apakah semua proksi 

variabel independen yakni LNVACA, LNVAHU, dan LNSTVA berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen kinerja keuangan (LNROA). 

Tabel 4.9 memperlihatkan hasil uji simultan variabel LNVACA, LNVAHU, 

LNSTVA terhadap LNROA.  

Tabel 4.9 
Uji F 

Model  F Sig. 
1          Regression 32,658 0,000(a) 

a  Predictors: (Constant), LNSTVA, LNVACA, LNVAHU 
b  Dependent Variable: kinerja keuangan (LNROA) 
Sumber: Hasil olah statistik 

 
Tabel 4.9 menunjukkan F hitung sebesar 32,658 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi tersebut menandakan LNVACA, 

LNVAHU, dan LNSTVA secara bersama-sama berpengaruh terhadap LNROA. 

4.4.2.2 Uji t (Parsial) 

 Uji t (parsial) bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap proksi 

variabel independen yakni, LNVACA, LNVAHU, dan LNSTVA secara parsial 

terhadap variabel dependen kinerja keuangan (LNROA). Tabel 4.10 

memperlihatkan hasil uji parsial tersebut. 
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LNKK �LNROA	 = −3,498 + 0,279 LNCS �������	 +

0,102 LNHS �����#$	 + 0,684 LNSC ���%&��	 

Tabel 4.10 
Uji t 

 Unstandardized Coefficients 

t Sig. Model B Std. Error 
1 (Constant) -3,498 0,476 -7,345 0,000 
  LNVACA 0,279 0,139 2,011 0,048 
  LNVAHU 0,102 0,562 0,182 0,856 
  LNSTVA 0,684 0,142 4,805 0,000 
a  Dependent Variable: kinerja keuangan (LNROA) 
Sumber: Hasil olah statistik 
 

Tabel 4.10 menunjukkan konstanta, LNVACA, dan LNSTVA mempunyai 

angka signifikan di bawah 0,05. Karena itu, konstanta, LNVACA, dan LNSTVA 

yang tiap-tiap mempunyai tingkat signifikansi 0,000, 0,048 dan 0,000 

memengaruhi LNROA. Sebaliknya, LNVAHU dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,856 tidak memengaruhi LNROA.  

 Persamaan regresi linier berganda yang dapat dibentuk dari hasil uji t 

tersebut yaitu: 

 

 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

� Konstanta sebesar -3,498 menyatakan bahwa jika variabel independen sama 

dengan 0 atau konstan, LNROA akan mengalami penurunan sebesar 349,8% 

� Koefisien regresi LNVACA sebesar 0,279 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% LNVACA akan meningkatkan LNROA sebesar 27,9% 

� Koefisien regresi LNVAHU sebesar 0,102 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% LNVAHU akan meningkatkan LNROA sebesar 10,2% 
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� Koefisien regresi LNSTVA sebesar 0,684 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% LNSTVA akan meningkatkan LNROA sebesar 68,4% 

4.4.2.3 Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi menggunakan 

Adjusted R Square. Apabila nilai Adjusted R Square kecil, menandakan 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. 

Tabel 4.11 berikut memperlihatkan hasil uji koefisien determinasi. 

Tabel 4.11 
Koefisien Determinasi 

Model R Adjusted R Square 
1 0,775(a) 0,583 

a  Predictors: (Constant), LNSTVA, LNVACA, LNVAHU 
Sumber: Hasil olah statistik 

 
 Tabel 4.11 menunjukkan angka R sebesar 0,775 yang berarti hubungan 

antara tiga proksi variabel independen, yakni LNVACA, LNVAHU, dan 

LNSTVA dengan LNROA kuat karena angka di atas 0,5. Nilai Adjusted R Square 

0,583 menandakan bahwa 58,3% variasi dari LNROA dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh LNVACA, LNVAHU, dan LNSTVA, dan sisanya 41,7% (100%-58,3%) 

dijelaskan oleh faktor lain. 

 

4.5 Uji Dominan 

 Uji dominan bertujuan untuk mengetahui variabel independen yang 

dominan memengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 
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membandingkan koefisien beta (beta coefficient) atau standardized coefficient 

tiap-tiap variabel independen. Variabel independen yang nilainya terbesar adalah 

yang dominan dalam memengaruhi variabel dependennya. Tabel 4.12 

memperlihatkan hasil uji dominan tersebut.  

Tabel 4.12 
Uji Dominan 

 Standardized Coefficients 

Model Beta 
1 (Constant)   
  LNVACA 0,158 
  LNVAHU 0,027 
  LNSTVA 0,727 

Sumber: Hasil olah statistik 
 

Pada kolom Standardized Coefficient terlihat angka tertinggi adalah 

variabel structure capital (LNSTVA), yakni sebesar 0,727. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel structure capital adalah variabel independen yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan 

ROA. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa nilai residual tidak memenuhi 

asumsi normalitas sehingga untuk menormalkannya dilakukan transformasi data 

dengan melakukan dobel log. Variabel dependen dan variabel independennya 

semua dalam bentuk logaritma natural (Ln) sehingga proksi variabel 

independennya menjadi LNROA dan proksi variabel dependennya menjadi 
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LNVACA, LNVAHU, LNSTVA, dan LNVAIC. Uji asumsi klasik lainnya 

dinyatakan memenuhi syarat regresi linier.  

 Hasil penelitian untuk model regresi linier sederhana, yakni LNVAIC 

sebagai proksi variabel independen intellectual capital dan LNROA sebagai 

proksi variabel dependen kinerja keuangan, setelah dilakukan uji F (simultan) 

menunjukkan bahwa LNVAIC berpengaruh terhadap LNROA. Hal ini 

membuktikan bahwa pengukuran efisiensi sumber daya perusahaan dengan 

menggunakan VAIC dapat digunakan untuk mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. Uji t (parsial) menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen 

memengaruhi LNROA. LNVACA, dan LNSTVA memengaruhi LNROA, 

sedangkan LNVAHU tidak berpengaruh terhadap LNROA.  

 Ada berbagai faktor yang menyebabkan LNVAHU tidak memengaruhi 

LNROA atau memengaruhi laba perusahaan. Misalnya, beban karyawan yang 

dikeluarkan perusahaan berupa gaji dan tunjangan belum mampu untuk 

memotivasi karyawan dalam meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan, 

tanpa diiringi oleh pengelolaan sumber daya manusia yang baik, seperti pelatihan 

dan pengembangan karyawan. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 

Wahdikorin (2010), Sarayuth (2007), dan Ramadhan (2009), yang dalam 

penelitiannya pun tidak melihat pengaruh VAHU terhadap ROA namun tidak 

mendukung penelitian Ulum (2007), yang dalam hasil penelitiannya variabel 

human capital (VAHU) yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kinerja 

keuangan. Menurut Firer dan Williams (2003), hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap upaya untuk 
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memaksimalkan pemanfaatan tangible assets dari pada pengembangan human 

capital. 

 Variabel customer capital (LNVACA) berpengaruh terhadap LNROA. Hal 

ini menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

memperoleh laba bergantung pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasi, 

serta sumber daya yang tersedia untuk melakukannya, dalam hal ini adalah 

sumber daya yang berupa modal fisik dan keuangan (physical capital). Hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian Cahyaning Dewi (2010), Wahdikorin (2010), 

dan Ulum (2007). Variabel structure capital (LNSTVA) berpengaruh terhadap 

LNROA dan variabel ini merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

dibandingkan tiga variabel komponen VAIC yang lain. Hasil ini tidak mendukung 

hasil penelitian Ulum (2007) dan Wahdikorin (2010).  

 LNVAIC berpengaruh terhadap LNROA. Hasil ini mendukung hasil 

penelitian Ulum (2010), yang menyatakan bahwa ROA adalah kinerja keuangan 

yang paling baik dalam mewakili konstruk kinerja keuangan. Hasil ini juga 

mendukung penelitian Dewi (2010) namun tidak konsisten dengan penelitian 

Wahdikorin (2010) dan Kuryanto (2008), yang dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa IC dan kinerja perusahaan tidak berhubungan positif atau 

tidak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja keuangan. Ada indikasi 

penggunaan aktiva fisik (tetap) yang masih mendominasi untuk memberi 

kontribusi pada kinerja keuangan.  

 Uji koefisien determinasi dengan menggunakan nilai Adjusted R Square 

untuk model regresi linier berganda menunjukkan bahwa 58,3% dari LNVACA, 
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LNVAHU, dan LNSTVA yang dapat menjelaskan LNROA, sedangkan sisanya 

41,7% dipengaruhi oleh faktor lain dan uji koefisien determinasi untuk model 

regresi linier sederhana menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen 

intellectual capital (LNVAIC) dalam menjelaskan LNROA terbatas, yakni hanya 

sebesar 48,4% dan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi faktor lain. Secara umum, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan berteknologi yang dijadikan 

sampel masih memberikan perhatian dan penilaian terhadap aset fisik perusahaan 

dari pada sumber daya intellectual capital namun perusahaan telah berusaha 

meningkatkan intellectual capital yang dimiliki perusahaan melalui internal 

structure.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Uji F (simultan) variabel intellectual capital (VAIC) terhadap ROA 

menunjukkan bahwa VAIC berpengaruh terhadap ROA yang berarti hipotesis 

alternative (HA) penelitian ini diterima, yakni intellectual capital yang 

diproksikan dengan VAIC berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan ROA. Hal ini membuktikan bahwa pengukuran 

efisiensi sumber daya pada technology based company dengan menggunakan 

VAIC dapat digunakan untuk mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

2. Uji t (parsial) menunjukkan bahwa tidak semua komponen VAIC berpengaruh 

terhadap ROA. Variabel structure capital (STVA) yang paling dominan dalam 

memengaruhi ROA, sedangkan variabel human capital (VAHU) tidak 

berpengaruh terhadap ROA.  Hal tersebut menunjukkan bahwa technology 

based company memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap upaya 

untuk memaksimalkan pemanfaatan tangible assets dari pada pengembangan 

human capital. 

3. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 47,6%  variasi dari 

LNROA yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh LNVAIC, sedangkan sisanya 

52,4% dijelaskan oleh oleh faktor lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
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modal intelektual belum sepenuhnya diperhatikan sehingga belum optimal 

dalam memengaruhi kinerja keuangan perusahaan  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dari penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang dipilih terbatas pada perusahaan yang berteknologi saja sehingga 

belum mampu menggeneralisasikan hasil penelitian untuk perusahaan yang 

lebih luas 

2. Proksi kinerja keuangan yang digunakan hanya ROA sehingga kurang dapat 

menunjukkan pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan 

 

5.3 Saran  

 Saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 

1. Penelitian berikutnya dapat menggunkan sampel perusahaan yang lebih beragam 

jenisnya sehingga dapat diketahui pula intellectual capital yang dimiliki tiap-tiap 

industri  

2. Menggunakan proksi kinerja keuangan yang lebih beragam dan masih relevan 

untuk menunjukkan intellectual capital perusahaan 

3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan BAPEPAM dapat menetapkan standar yang 

lebih baik tentang pengungkapan intellectual capital dalam laporan keuangan 

perusahaan sehingga stakeholder termotivasi pula untuk mengelola intellectual 

capital perusahaannya 

4. Stakeholders khususnya manajer perusahaan perlu mengetahui pentingnya 

intellectual capital sebagai alat untuk meningkatkan nilai perusahaan agar terus 

dapat berkompetisi di pasar global.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 
 

Sampel Penelitian 
No. Keterangan Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan telah terdaftar di BEI selama 2008-2009 782 

2 Perusahaan yang mengalami delisting  (18) 
3 Non technology based company  (631) 
4 Technology based company 133 
5 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

auditan 
(5) 

6 Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang 
tidak lengkap 

(1) 

7 Data perusahaan yang tidak dapat diolah (outlier) (58) 
               Sampel yang digunakan dalam penelitian  69 
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Lampiran 2 
 

Perusahaan Sampel 
No. Jenis Kode Nama Perusahaan 

Tahun 2008 
1 Automotif dan 

Komponen 
GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

2 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk 
3 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 
4 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 
5 NIPS Nipress Tbk 
6 Farmasi INAF Indofarma Tbk 
7 PYFA Pyridam Farma Tbk 
8 Telekomunikasi BTEL Bakrie Telecom Tbk 
9 Komputer dan 

Multimedia 
DNET Dyviacom Intrabumi Tbk 

10 MTDL Metrodata Electronics Tbk 
11 Bank AGRO Bank Agroniaga Tbk 
12 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
13 BBKP Bank Bukopin Tbk 
14 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
15 BABP Bank ICB Bumi Putera 
16 BACA Bank Capital Indonesia Tbk  
17 BBCA Bank Central Asia Tbk 
18 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
19 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
20 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 
21 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
22 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 
23 BKSW Bank Kesawan Tbk 
24 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk  
25 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
26 MEGA Bank Mega Tbk 
27 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
29 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
30 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
31 BNLI Bank Permata Tbk 
32 BBRI Bank Rakyat Indoneisa (Persero) 

Indonesia Tbk 
33 BSWD Bank Swadesi Tbk 
34 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tbk 
35 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 
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36 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 
Tbk 

Tahun 2009 
37 Automotif dan 

Komponen 
NIPS Nipress Tbk 

38 Farmasi INAF Indofarma Tbk 
39 Telekomunikasi BTEL Bakrie Telecom Tbk 
40 ISAT Indosat Tbk 
41 Komputer dan 

Multimedia 
DNET Dyviacom Intrabumi Tbk 

42 INDX Indoexchage Tbk 
43 MTDL Metrodata Electronics Tbk 
44 Bank AGRO Bank Agroniaga Tbk 
45 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
46 BBKP Bank Bukopin Tbk 
47 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
48 BABP Bank ICB Bumi Putera 
49 BACA Bank Capital Indonesia Tbk  
50 BBCA Bank Central Asia Tbk 
51 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
52 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
53 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 
54 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
55 BKSW Bank Kesawan Tbk 
56 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
57 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
58 MEGA Bank Mega Tbk 
59 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
60 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
61 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
62 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
63 BNLI Bank Permata Tbk 
64 BBRI Bank Rakyat Indoneisa (Persero) 

Indonesia Tbk 
65 BSWD Bank Swadesi Tbk 
66 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tbk 
67 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 
68 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 

Tbk 
69 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
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Lampiran 3 
 

Nilai Variabel yang Akan Dianalisis 
No. Kode  Nama Perusahaan ROA VACA VAHU STVA VAIC LNROA LNVACA LNVAHU LNSTVA LNVAIC 
Tahun 2008 
1 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 0.00079 0.27549 1.01003 0.00993 1.29546 -7.14348 -1.2892 0.00998 -4.61219 0.25887 

2 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk 0.00413 1.41915 1.20256 0.16844 2.79015 -5.48948 0.35006 0.18445 -1.78118 1.0261 

3 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 0.02604 0.09092 1.03304 0.03198 1.15594 -3.64812 -2.39778 0.03251 -3.44264 0.14491 

4 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 0.00125 0.24789 1.00942 0.00934 1.26665 -6.68461 -1.39477 0.00938 -4.67345 0.23638 

5 NIPS Nipress Tbk 0.00477 0.18418 1.07329 0.06828 1.32575 -5.34541 -1.69184 0.07073 -2.68414 0.28198 

6 INAF Indofarma Tbk 0.00521 0.4511 1.05293 0.05027 1.55429 -5.25718 -0.79607 0.05158 -2.99035 0.44102 

7 PYFA Pyridam Farma Tbk 0.0234 0.36932 1.09923 0.09027 1.55883 -3.75502 -0.99609 0.09461 -2.40495 0.44394 

8 BTEL Bakrie Telecom Tbk 0.01601 0.0752 1.55759 0.35798 1.99077 -4.13454 -2.5876 0.44314 -1.02728 0.68852 

9 DNET Dyviacom Intrabumi Tbk 0.00372 0.25234 1.02667 0.02597 1.30498 -5.59403 -1.37698 0.02632 -3.65081 0.26619 

10 MTDL Metrodata Electronics Tbk 0.02324 0.66396 1.69296 0.40932 2.76623 -3.76188 -0.40953 0.52648 -0.89326 1.01749 

11 AGRO Bank Agroniaga Tbk 0.00026 0.19833 1.01484 0.01462 1.22779 -8.25483 -1.61782 0.01473 -4.22536 0.20522 

12 INPC Bank Artha Graha Internasional 
Tbk 

0.0017 0.2614 1.1 0.09091 1.45231 -6.37713 -1.3417 0.09531 -2.39789 0.37316 

13 BBKP Bank Bukopin Tbk 0.0113 0.4187 1.687 0.40723 2.51294 -4.48295 -0.8706 0.52295 -0.89838 0.92145 

14 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 0.01351 0.19406 1.56715 0.3619 2.12311 -4.30433 -1.63959 0.44926 -1.01639 0.75288 

15 BABP Bank ICB Bumi Putera 0.00031 0.2501 1.01548 0.01525 1.28083 -8.07894 -1.38589 0.01536 -4.18318 0.24751 

16 BACA Bank Capital Indonesia Tbk  0.0071 0.12539 1.99963 0.49991 2.62493 -4.94766 -2.07633 0.69296 -0.69333 0.96505 

17 BBCA Bank Central Asia Tbk 0.02352 0.38919 2.75889 0.63754 3.78562 -3.7499 -0.94369 1.01483 -0.45014 1.33121 

18 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 0.00657 0.27272 1.36844 0.26924 1.91041 -5.02524 -1.29931 0.31367 -1.31215 0.64732 

19 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 0.01426 0.45945 1.58916 0.37074 2.41935 -4.2503 -0.77773 0.46321 -0.99225 0.8835 

20 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 0.01438 0.2876 2.2675 0.55899 3.11409 -4.24192 -1.24618 0.81868 -0.58162 1.13594 

21 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 0.01905 0.49838 1.60463 0.3768 2.47982 -3.96069 -0.69639 0.47289 -0.97604 0.90819 

22 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 0.00845 0.32457 1.43793 0.30456 2.06706 -4.77359 -1.12525 0.3632 -1.18889 0.72613 
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23 BKSW Bank Kesawan Tbk 0.00144 0.31558 1.07856 0.07284 1.46697 -6.54311 -1.15334 0.07563 -2.61949 0.3832 

24 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk  0.01482 0.32376 2.16468 0.53804 3.02647 -4.21178 -1.12775 0.77227 -0.61982 1.1074 

25 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 0.00743 0.16722 1.34731 0.25778 1.77231 -4.90223 -1.78844 0.29811 -1.35565 0.57228 

26 MEGA Bank Mega Tbk 0.01439 0.34861 2.00544 0.50136 2.85541 -4.24122 -1.0538 0.69586 -0.69043 1.04922 

27 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk 

0.00606 0.31047 1.34387 0.25588 1.91022 -5.10605 -1.16967 0.29555 -1.36305 0.64722 

28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 0.00925 0.25668 1.51533 0.34008 2.11208 -4.68313 -1.35993 0.41563 -1.07857 0.74767 

29 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 0.00768 0.20613 1.67978 0.40468 2.2906 -4.86914 -1.57925 0.51866 -0.90466 0.82881 

30 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 0.01089 0.16428 2.57844 0.61217 3.35488 -4.51991 -1.80618 0.94718 -0.49075 1.21042 

31 BNLI Bank Permata Tbk 0.00837 0.32694 1.49025 0.32897 2.14616 -4.7831 -1.11798 0.39894 -1.11179 0.76368 

32 BBRI Bank Rakyat Indoneisa (Persero) 
Indonesia Tbk 

0.02421 0.54961 1.94143 0.48492 2.97595 -3.72099 -0.59855 0.66342 -0.72377 1.09056 

33 BSWD Bank Swadesi Tbk 0.01413 0.13169 2.06767 0.51636 2.71572 -4.25946 -2.0273 0.72642 -0.66095 0.99906 

34 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk 

0.02766 0.5433 1.75814 0.43122 2.73266 -3.58777 -0.61009 0.56426 -0.84114 1.00528 

35 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 0.00627 0.12621 2.12421 0.52924 2.77966 -5.07198 -2.06981 0.7534 -0.63631 1.02233 

36 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 
Tbk 

0.00174 0.1459 1.0316 0.03063 1.20814 -6.35387 -1.92483 0.03111 -3.48578 0.18908 

Tahun 2009 
37 NIPS Nipress Tbk 0.01172 0.18854 1.1819 0.15391 1.52434 -4.44646 -1.66845 0.16712 -1.87139 0.42156 

38 INAF Indofarma Tbk 0.00292 0.45635 1.01584 0.01559 1.48778 -5.83617 -0.7845 0.01572 -4.16113 0.39729 

39 BTEL Bakrie Telecom Tbk 0.00861 0.07783 1.33531 0.25111 1.66425 -4.75483 -2.55323 0.28916 -1.38186 0.50937 

40 ISAT Indosat Tbk 0.02722 0.16953 2.04374 0.5107 2.72396 -3.6038 -1.77473 0.71478 -0.67197 1.00209 

41 DNET Dyviacom Intrabumi Tbk 0.0109 0.21706 1.06185 0.05825 1.33716 -4.51899 -1.52758 0.06001 -2.84301 0.29055 

42 INDX Indoexchage Tbk 0.00136 0.02926 1.19711 0.16465 1.39102 -6.60027 -3.53153 0.17991 -1.80393 0.33004 

43 MTDL Metrodata Electronics Tbk 0.0095 0.7264 1.30999 0.23663 2.27302 -4.65646 -0.31965 0.27002 -1.44126 0.82111 

44 AGRO Bank Agroniaga Tbk 0.00074 0.14423 1.04583 0.04382 1.23389 -7.20886 -1.93635 0.04481 -3.12766 0.21017 

45 INPC Bank Artha Graha Internasional 
Tbk 

0.00271 0.28067 1.18323 0.15485 1.61875 -5.91081 -1.27058 0.16825 -1.8653 0.48165 
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46 BBKP Bank Bukopin Tbk 0.00974 0.37361 1.61875 0.38224 2.3746 -4.63151 -0.98454 0.48165 -0.96171 0.86483 

47 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 0.01174 0.1963 1.53057 0.34665 2.07353 -4.44475 -1.62811 0.42564 -1.05944 0.72925 

48 BABP Bank ICB Bumi Putera 0.00072 0.28274 1.03417 0.03304 1.34995 -7.23626 -1.26323 0.0336 -3.41004 0.30007 

49 BACA Bank Capital Indonesia Tbk  0.00649 0.08384 2.12991 0.5305 2.74425 -5.03749 -2.47885 0.75608 -0.63394 1.00951 

50 BBCA Bank Central Asia Tbk 0.02411 0.39466 2.62595 0.61919 3.6398 -3.72513 -0.92973 0.96544 -0.47934 1.29193 

51 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 0.01464 0.31323 1.81365 0.44862 2.5755 -4.224 -1.16082 0.59534 -0.80158 0.94604 

52 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 0.01554 0.29209 1.53736 0.34954 2.17899 -4.16434 -1.23069 0.43007 -1.05114 0.77886 

53 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 0.01536 0.28633 2.36198 0.57663 3.22494 -4.17599 -1.25061 0.8595 -0.55055 1.17091 

54 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 0.01483 0.3964 1.54931 0.35455 2.30025 -4.2111 -0.92533 0.43781 -1.03691 0.83302 

55 BKSW Bank Kesawan Tbk 0.0017 0.25644 1.09545 0.08713 1.43903 -6.37713 -1.36086 0.09117 -2.44035 0.36397 

56 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 0.01813 0.34328 2.48312 0.59728 3.42368 -4.01019 -1.06921 0.90952 -0.51537 1.23072 

57 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 0.00539 0.18752 1.28304 0.2206 1.69116 -5.22321 -1.67387 0.24923 -1.5114 0.52541 

58 MEGA Bank Mega Tbk 0.01354 0.34366 1.85026 0.45954 2.65346 -4.30211 -1.0681 0.61533 -0.77753 0.97586 

59 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk 

0.01092 0.32627 1.6615 0.39813 2.3859 -4.51716 -1.12003 0.50772 -0.92098 0.86958 

60 NISP Bank OCBC NISP Tbk 0.01176 0.27786 1.6107 0.37915 2.26771 -4.44305 -1.28064 0.47667 -0.96982 0.81877 

61 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 0.00755 0.22641 1.542 0.35149 2.1199 -4.88621 -1.48541 0.43308 -1.04557 0.75137 

62 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 0.01176 0.15229 2.72045 0.63241 3.50515 -4.44305 -1.88197 1.0008 -0.45822 1.25423 

63 BNLI Bank Permata Tbk 0.00857 0.33943 1.42076 0.29615 2.05634 -4.75949 -1.08049 0.35119 -1.21689 0.72093 

64 BBRI Bank Rakyat Indoneisa (Persero) 
Indonesia Tbk 

0.02306 0.51304 2.09475 0.52261 3.1304 -3.76966 -0.6674 0.73943 -0.64892 1.14116 

65 BSWD Bank Swadesi Tbk 0.02403 0.10713 1.73153 0.42248 2.26114 -3.72845 -2.23371 0.54901 -0.86161 0.81587 

66 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk 

0.01888 0.6573 1.4573 0.3138 2.4284 -3.96965 -0.41961 0.37659 -1.159 0.88723 

67 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 0.00628 0.13203 2.25473 0.55649 2.94324 -5.07039 -2.02473 0.81303 -0.58611 1.07951 

68 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 
Tbk 

0.00574 0.18597 1.40191 0.28669 1.87456 -5.1603 -1.68217 0.33784 -1.24935 0.62837 

69 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk 

0.00838 0.26916 1.52526 0.34437 2.1388 -4.78191 -1.31245 0.42216 -1.06604 0.76024 
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Lampiran 4 

Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 69 .00026 .02766 .0108384 .00755147 

VACA 69 .02926 1.41915 .3022128 .19914748 

VAHU 69 1.00942 2.75889 1.5797723 .47667652 

STVA 69 .00934 .63754 .3120642 .19259285 

VAIC 69 1.15594 3.78562 2.1940491 .68888890 

Valid N (listwise) 69     
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Lampiran 5 

Model Regresi Linier Sederhana 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 69 

Normal Parameters(a,b) Mean .0000000 

  Std. Deviation .77830464 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.101 

  Positive .098 

  Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .838 

Asymp. Sig. (2-tailed) .483 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

 Variables Entered/Removed(b) 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LNVAIC(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: LNROA 

 

 Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .696(a) .484 .476 .78409137 1.994 

a  Predictors: (Constant), LNVAIC 

b  Dependent Variable: LNROA 

 

ANOVA(b) 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38.629 1 38.629 62.832 .000(a) 

Residual 41.192 67 .615     

Total 79.820 68       

a  Predictors: (Constant), LNVAIC 

b  Dependent Variable: LNROA 
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  Coefficients(a) 

Model 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -6.619 .235   -28.153 .000     

  LNVAIC 2.322 .293 .696 7.927 .000 1.000 1.000 

a  Dependent Variable: LNROA 

 
 Coefficient Correlations(a) 
Model     LNVAIC 

1 Correlations LNVAIC 1.000 

  Covariances LNVAIC .086 

a  Dependent Variable: LNROA 

 

 Collinearity Diagnostics(a) 

Model 

  

Dimension 

  

Eigenvalue 

Condition 

Index Variance Proportions 

(Constant) LNVAIC (Constant) LNVAIC 

1 1 1.916 1.000 .04 .04 

  2 .084 4.772 .96 .96 

a  Dependent Variable: LNROA 

 

 Residuals Statistics(a) 

  Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value -6.2826715 -3.5286300 -4.9122335 .75370461 69 

Std. Predicted Value -1.818 1.836 .000 1.000 69 

Standard Error of 

Predicted Value 
.094 .198 .130 .031 69 

Adjusted Predicted Value -6.4601436 -3.5134873 -4.9090550 .75477801 69 

Residual -2.11215115 2.63455009 .00000000 .77830464 69 

Std. Residual -2.694 3.360 .000 .993 69 

Stud. Residual -2.769 3.471 -.002 1.014 69 

Deleted Residual -2.23197746 2.81202221 -.00317850 .81179317 69 

Stud. Deleted Residual -2.921 3.804 -.001 1.048 69 

Mahal. Distance .000 3.370 .986 .955 69 

Cook's Distance .000 .406 .022 .059 69 

Centered Leverage Value .000 .050 .014 .014 69 

a  Dependent Variable: LNROA 
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Regression Standardized Predicted Value
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Lampiran 6 

Model Regresi Linier Berganda 

 

 Variables Entered/Removed(b) 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LNSTVA, 

LNVACA, 

LNVAHU(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: LNROA 

 

 Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .775(a) .601 .583 .69983895 1.628 

a  Predictors: (Constant), LNSTVA, LNVACA, LNVAHU 

b  Dependent Variable: LNROA 

 

 ANOVA(b) 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47.985 3 15.995 32.658 .000(a) 

Residual 31.835 65 .490     

Total 79.820 68       

a  Predictors: (Constant), LNSTVA, LNVACA, LNVAHU 

b  Dependent Variable: LNROA 

 

 Coefficients(a) 

Mode

l 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance  VIF 

1 (Constant) -3.498 .476   -7.345 .000     

  LNVACA .279 .139 .158 2.011 .048 .995 1.005 

  LNVAHU .102 .562 .027 .182 .856 .269 3.721 

  LNSTVA .684 .142 .727 4.805 .000 .268 3.730 

a  Dependent Variable: LNROA 
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 Coefficient Correlations(a) 
Model     LNSTVA LNVACA LNVAHU 

1 Correlations LNSTVA 1.000 -.066 -.855 

LNVACA -.066 1.000 .044 

LNVAHU -.855 .044 1.000 

  Covariances LNSTVA .020 -.001 -.068 

LNVACA -.001 .019 .003 

LNVAHU -.068 .003 .315 

a  Dependent Variable: LNROA 

 

 Collinearity Diagnostics(a) 

Model 

  

Dimension 

  

Eigenvalue 

Condition 

Index Variance Proportions 

(Constant) LNVACA LNVAHU LNSTVA (Constant) LNVACA 

1 1 3.230 1.000 .00 .01 .01 .01 

  2 .625 2.273 .00 .00 .07 .07 

  3 .124 5.096 .02 .94 .07 .08 

  4 .020 12.739 .98 .05 .85 .83 

a  Dependent Variable: LNROA 

 

 Residuals Statistics(a) 

  Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value -7.0845642 -3.9663832 -4.9122335 .84003684 69 

Std. Predicted Value -2.586 1.126 .000 1.000 69 

Standard Error of 

Predicted Value 
.103 .332 .161 .051 69 

Adjusted Predicted Value -7.1651635 -3.9956307 -4.9091020 .84117964 69 

Residual -1.41504920 2.87227917 .00000000 .68422719 69 

Std. Residual -2.022 4.104 .000 .978 69 

Stud. Residual -2.147 4.304 -.002 1.017 69 

Deleted Residual -1.59583628 3.15897369 -.00313156 .74166627 69 

Stud. Deleted Residual -2.211 5.051 .008 1.076 69 

Mahal. Distance .480 14.333 2.957 2.737 69 

Cook's Distance .000 .462 .022 .062 69 

Centered Leverage Value .007 .211 .043 .040 69 

a  Dependent Variable: LNROA 
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Regression Standardized Predicted Value
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