
 13 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Stakeholder Theory 

Teori ini menunjukkan hubungan antara manajemen perusahaan dengan 

stakeholder. Manajemen perusahaan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan 

yang memberikan keuntungan bagi stakeholder dan melaporkan kegiatan tersebut 

kepada stakeholder. Dalam teori ini kelompok stakeholder mempunyai kedudukan 

lebih tinggi daripada manajemen perusahaan. Dalam hal ini yang dimaksud 

kelompok stakeholder adalah seluruh pemangku kepentingan perusahaan antara 

lain, pemegang saham, pelanggan, distributor, pemerintah, kreditur, dan 

masyarakat umum. 

Deegan (2004) dalam Ulum (2016) menyatakan bahwa teori stakeholder 

menekankan akuntanbilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau 

ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara 

sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, social dan 

intelektual mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi 

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder.  

Hubungan modal intelektual dengan kinerja perusahaan dapat dijelaskan dalam 

teori ini, manajemen perusahaan harus megelola modal intelektual dalam hal ini 

seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), 

aset fisik (physical capital) maupun structural capital. Apabila seluruh sumber 

daya dikelola secara baik maka akan menghasilkan value added bagi perusahaan 

sehingga akan mempengaruhu kinerja keuangan perusahaan.   
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2.2 Resource-based Theory 

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

bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal 

dari sumber daya perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan 

(Astuti dan Sabeni, 2005). Sumber daya alam yang cukup, promosi yang menarik, 

serta karyawan dan manajer yang dapat bekerja secara profesional merupakan 

beberapa bentuk sumber daya yang dimiliki perusahaan. Apabila perusahaan 

dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal, maka 

perusahaan akan memiliki suatu keunggulan yang kompetitif dan mampu untuk 

memiliki daya saing terhadap para kompetitornya. 

2.3 Shariah Enterprise Theory 

Shariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah 

diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang 

transcendental dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Artinya teori yang 

mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan 

saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. Menurut 

Triyuwono dalam Purwitasari (2011), Enterprise theory mampu mewadahi 

kemajemukan masyarakat (stakeholders), hal yang tidak mampu dilakukan oleh 

proprietary theory dan entity theory. Hal ini karena konsep enterprise theory 

menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan 

(shareholders), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders. Oleh 

karena itu, enterprise theory ini lebih tepat untuk bagi suatu sistem ekonomi yang 

mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah.  



 15 

2.4 Intellectual Capital 

a. Defenisi Intellectual Capital 

Definisi intellectual capital telah banyak diungkapkan oleh beberapa peneliti. 

Stewart dalam Ulum (2016) mendefenisikan intellectual capital sebagai jumlah 

dari segala sesuatu yang ada dalam perusahaan yang dapat membantu perusahaan 

untuk berkompetisi di pasar, meliputi intellectual material - pengetahuan, 

informasi, pengalaman, dan intellectual property - yang dapat digunakan untuk 

menciptakan kesejahteraan.  

Stewart (1997) juga mengklasifikasikan intellectual capital ke dalam tiga 

format dasar, yaitu Human Capital, Structural Capital, dan Customer Capital. 

Selain Stewart, banyak praktisi lain (Sveiby, Saint-Onge, Bontis) yang juga 

menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen utama, yaitu 

Human Capital, Structural Capital, dan Customer Capital. 

1. Human Capital sebagai modal manusia.  

 Human capital berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Human capital menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh sumber 

daya manusia yang terdapat dalam organisasi, baik itu secara individu maupun 

secara kolektif. Bagi Roos et al. dalam Ulum (2009) human capital berasal dari 

pengetahuan, perilaku, dan keberadaan intelektual karyawan. Human capital 

dalam organisasi dapat menunjukkan sebuah gambaran bahwa individu dalam 

organisasi dapat bekerja dengan mengarahkan dirinya sendiri tanpa menunggu 

perintah dari individu lain.  
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 Dengan adanya keadaan atau situasi seperti di atas, perusahaan dapat 

memperoleh suatu sumber motivasi produktivitas dan sumber aktivitas 

pemecahaan masalah serta pengambilan keputusan. Tidak sedikit manajer dari 

suatu perusahaan-perusahaan yang menyadari betapa pentingnya human capital 

dalam suatu organisasi. Perusahaan menyadari bahwa tanpa adanya sumber daya 

manusia di dalam organisasi, organisasi tersebut tidak dapat beroperasi. Selain itu, 

kompetensi individu karyawan juga sangat penting untuk produktivitas organisasi.      

 Kompetensi individu ini meliputi kompetensi karyawan, pengalaman, 

keterampilan, dan pelatihan. Di dalam human capital terdapat pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki karyawan. Oleh karena itulah, human 

capital disebut sebagai sumber innovation dan improvement. Jika perusahaan 

mampu untuk mengelola human capital dalam perusahaan secara optimal, maka 

perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dengan begitu, keberlangsungan perusahaan akan terjamin 

dan persepsi pasar juga akan meningkat. 

2.  Structural Capital 

  Structural Capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha 

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis 

secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses 

manufakturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk 

intellectual property yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki 

tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan 
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prosedur yang buruk, maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja 

secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

3. Costumer Capital 

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai 

secara nyata. Costumer capital merupakan hubungan yang harmonis / association 

network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal 

dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal 

dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari 

hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. 

Costumer capital dapat muncul dari berbagai bagian di luar lingkungan 

perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. 

b. Peran Intellectual Capital  

Intellectual capital berperan penting dalam kegiatan bisnis perusahaan, hal 

tersebut dikarenakan intellectual capital memiliki beberapa kelebihan, yaitu 

antara lain :  

1. Memberikan pandangan menyeluruh mengenai perusahaan, karena tujuan 

utamanya adalah menciptakan suatu kerangka kerja yang dapat menjelaskan 

seluruh sumber daya perusahaan dan bagaimana sumber daya tersebut 

berinteraksi untuk menciptakan nilai.  

2. Memberi dasar pengembangan pemahaman akan sifat dasar sumber daya 

dalam tindakan. Intellectual capital merupakan sumber daya yang memiliki 

perbedaan karakteristik bila dibandingkan dengan sumber daya fisik, yang 

menyebabkan adanya perbedaan dalam proses penciptaan nilai.  
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3. Menyediakan suatu bahasa yang sama mengenai intangible asset, 

memfasilitasi pemahaman mengenai sumbangannnya terhadap penciptaan 

nilai di dalam dan antar perusahaan serta pada stakeholders.  

4. Berfokus pada nilai, bukan pada biaya. Perspektif intellectual capital 

memiliki potensi untuk menciptakan nilai bagi perusahaan atau melakukan 

transformasi sebagai suatu tujuan, tanpa memperdulikan asal atau sumber 

daya tersebut, sehingga perspektif ini melengkapi kerangka kerja akuntansi. 

5. Lebih bersifat praktek dari pada konseptual. Intellectual capital memberikan 

dukungan berupa konsep, alat-alat dan kerangka kerja yang telah 

dikembangkan dalam suatu proses iterative antara masyarakat praktisi dan 

akademisi, serta menggambarkan dengan jelas suatu pendekatan peneliti yang 

berorientasi pada praktek. 

2.5 Shariah Compliance 

Shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip 

syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroprasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah islam, artinya bank dalam beroprasinya mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat 

secara Islam (Wardayanti, 2011). 

Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-

prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen 

yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan 

Syariah Nasional pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang 
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Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. 

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah merupakan suatu 

keharusan. Bank syariah dianggap sebagai lembaga bisnis syariah. Dengan 

demikian, operasi semua lembaga bisnis syariah harus mengikuti kode etik Islam.  

Hameed et al. (2004) menyatakan bahwa tujuan pendirian bank syariah 

adalah untuk mencapai falaah. Tujuan ini berbeda dari bank konvensional yaitu 

memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Dalam kaitan dengan 

masalah kepatuhan syariah, bank syariah harus mengungkapkan tujuan, visi dan 

misi. Tujuan, visi dan misi bank syariah harus sejalan dengan tujuan pendirian 

bank syariah, yaitu mencapai falaah (kesuksesan dunia dan akherat). Selain itu, 

bank syariah harus mengungkapkan semua kegiatan utamanya dengan harus 

mematuhi prinsip-prinsip syariah (Maqashid syariah dan fiqh Islam). 

 Islamicity Performance Index merupakan alat pengukuran kinerja yang 

mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam 

bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan Islamicity Performance 

Index hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. 

Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang 

digunakan oleh Hameed et al. (2004), antara lain : 

1. Profit Sharing Ratio (PSR).  

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk 

dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi 

mereka. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang 

pertama adalah mudarabah yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola 
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dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan 

profit and loss sharing. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian 

antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha 

tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan 

kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-

masing. 

PSR =  
                    

                
 

2. Zakat Performance Ratio (ZPR) 

Hafidhuddin (2002) menyebutkan bahwa zakat adalah bagian dari harta 

dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, 

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu 

pula. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, jika dikaitkan 

dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki 

oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam 

agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham yang beragama Islam. Adapun 

landasan hukum kewajiban zakat perusahaan adalah nash-nash yang bersifat 

umum, seperti termaktub dalam surah Al-Baqarah:267.  

Secara umum, pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan 

keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Atau 

seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi 

pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai 

zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan itu 

hanyalah keuntungannya saja. 
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Untuk mecapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam pemerataan 

zakat maka diperlukan lembaga yang dapat mengelola dan menyalurkan zakat. 

Undang-Undang RI No. 30 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat menyatakan 

bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil 

Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

yang didirikan oleh masyarakat.  

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan 

salah satu perintah dalam Islam. Hameed et al. (2004) menyatakan bahwa kinerja 

bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator 

kinerja konvensional yaitu Earning Per Share (EPS). Kekayaan bank harus 

didasarkan pada aktiva bersih (net asset) daripada laba bersih (net profit) yang 

ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank 

semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula. Hameed et 

al. (2004) mengusulkan formula sebagai berikut : 

ZPR = 
     

         
 

3. Equitable Distribution Ratio (EDR) 

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa 

persentase pendapatan yang didistribusikan kepada stakeholder yang terlihat dari 

jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai, dan lain-

lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang 

didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) 

dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat 

diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah stakeholder. 
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EDR = 
                                         

            
 

4. Director – Employes Welfare Ratio 

Director – Employes Welfare Ratio merupakan rasio yang membandingkan 

antara gaji direktur dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. 

     
                        

                                      
 

5. Islamic Investment vs Non-Islamic Investment 

Islamic Investment vs Non-Islamic Investmentmerupakan rasio yang 

membandingkan investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank 

secara keseluruhan (halal dan non-halal). 

    
                 

                                   
 

 

6. Islamic Income vs Non-Islamic Income 

Rasio ini bertujuan mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang 

halal. 

    
                  

                                     
 

7. AAOIFI Index 

2.6  Bank Syariah 

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 

tahun 2008, Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarakan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri dari : 

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

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank 
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devisa dan nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan 

transaksi  keluar negri atau berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan letter 

of credit, dan sebagainya. 

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

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di 

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor pembantu syariah atau unit syariah. 

c. BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk 

hukum BPRS perseroan. 

Soemitra (2010) menyebutkan bahwa Bank syariah bukan hanya sekedar 

bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara 

fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah : 

1. Penghapusan riba 

2. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosial-

ekonomi Islam 

3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank 

komersial dan bank investasi 

4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap 

permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan  modal, karena 
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bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam 

konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri 

5. Bagi hasil cendrung mempererat hubungan antara bank syariah dengan 

pengusaha 

6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan 

likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah 

dan instrumen bank sentral berbasis syariah 

Oleh karena itu, maka secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda 

dengan bank konvensional. Pengawasan bank Islam mencakup dua hal, yaitu 

pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara 

umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam 

kegiatan oprasional bank. 

Yaya dkk, (2014) menyebutkan bahwa dalam beberapa literatur perbankan 

syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema 

non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Manajer Investasi 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi peghimpunan dana oleh bank syariah, 

khususnya dana mudharabah. 

2. Fungsi Investor 

Dalam penyalutan dana, bank syaroah berfungsi sebagai investor (pemilik 

dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah 

harus dilakukan pada sector-sektor yang produktif dengan resiko yang minim 

dan tidak melanggar ketentuan syariah. 
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3. Fungsi Sosial 

Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan 

fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf  

(ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. 

4. Fungsi Jasa keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda 

dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kriling, transfer, 

inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Akan tetapi, dalam mekanisme 

mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus 

menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Antonio (2001) menyebutkan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah di 

antaranya adalah sebagai berikut : 

1) Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/Al-Wadiah) 

Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah 

dapat diartikan sebagai titipan murni dai satu pihak kepihak lain, baik individu 

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si 

penitip menghendaki. 

2) Bagi Hasil (Profit Sharing) 

a. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebihuntuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. 
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b. Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan 100% modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara 

mudharabah dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan pada kontrak, 

sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. 

3) Jual Beli (Sale and Purchase) 

a. Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang telah disepakati. 

b. Salam  

Salam adalah akad jual beli yang mana pembelian barang 

diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan 

dimuka. 

c. Istisna’ 

Istisna’ adalah kontrak perjanjian antara pembeli dan pembuat barang. 

Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. 

Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau 

membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya 

kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta 

system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dilakukan dimuka, 
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melalui ciciln, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang 

akan datang. 

4) Sewa  

Al-ijarah adalah Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. 

5) Jasa  

a. Al-Wakalah 

Wakalah atau wakilah berarti peyerahan, pendelegasian, atau 

pemberian mandat. 

b. Al-Kafalah 

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. 

c. Ar-Rahn 

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. 

d. Al-Qardh 

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. 

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah 

Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangannya agak lambat bila 
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dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di 

Indonesia akan terus berkembang (Karim, 2009). Bank Islam atau di Indonesia 

disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar 

mekanisme ekonomi di sektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual 

beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

nila-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. 

Nilai makro yang dimaksud disini adalah keadilah, maslahah, sistem akad, 

bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti 

perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), bebas dari hal-hal 

yang merusak atau tidak sah (bathil) dan penggunaan uang sebagai alat tukar. 

Sementara itu, nilai-nilai makro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan 

syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasullullah Saw. Yaitu 

shiddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Selain itu, dimensi keberhasilan bank 

syariah meliputi keberhasilan dunia akhirat (long trem oriented) yang sangat 

memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil 

(Ascarya, 2007). 

2.7  Kinerja Keuangan 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk 
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sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu 

periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau 

yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas 

manajemen dan semacamnya. 

Nurhayati (2017) manyatakan bahwa kinerja keuangan atau financial 

performance perusahaan merupakan hasil dari suatu proses dengan mengorbankan 

berbagai sumber daya. Salah satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Laba 

bagi perusahaan sangat diperlukan karena untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasional. 

Kegiatan operasional ini dapat terlaksana jika perusahaan mempunyai sumber 

daya. Laba dapat memberikan sinyal positif mengenai prospek perusahaan di 

masa depan tentang kinerja perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan laba yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun, akan memberikan sinyal positif mengenai 

kinerja perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA (Return on Asset) 

untuk mengukur kinerja keuangan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva 

perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva 

perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva sama bisa dihasilkan laba 

yang lebih besar, dan atau sebaliknya. 

Rumus menghitun ROA : 
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2.8  iB-VAIC (Islamic Banking-Value Added Intellectual Coeficient)  

iB-VAIC merupakan suatu pengukuran kinerja intellectual capital untuk 

perbankan syariah. iB-VAIC ini adalah model yang dikembangkan oleh Ihyaul 

Ulum yang merupakan modifikasi dari model yang telah ada yaitu VAIC (value 

added intellectual coefficient) yang dikonstruksi oleh Pulic untuk menilai kinerja 

IC pada perusahaan konvensional (private sector, profit motive, non syariah). 

Perbedaan dari model sebelumnya (model Pulic) adalah terletak pada akun-akun 

yang digunakan untuk mengembangkan rumus Value Added. Value Added dalam 

model Pulic dikonstruksi dari total pendapatan, sementara dalam model iB-VAIC 

dikonstruksi dari aktivitas-aktivitas syariah. Metode ini dimulai dengan 

kemampuan perusahaan untuk menciptakan VA (value added). iB-VA dihitung 

sebagai selisih antara output dan input. iB-VA dipengaruhi oleh efisiensi dari 

Human Capital dan Structural Capital.  

Hubungan lainnya dari iB-VA adalah CE (Capital Employed) yang dalam 

hal ini dilabeli dengan iB-VACA. iB-VACA adalah indikator untuk iB-VA yang 

diciptakan oleh satu unit dari human capital. Rasio ini menunjukkan kontibusi 

yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added perusahaan. Hubungan 

selanjutnya adalah iB-VA dan HC. “Value Added Human Capital” VAHU 

menunjukkan berapa banyak iB-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.  
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Hubungan ketiga adalah “Structural Capital Coefficient” (STVA) yang 

menunjukkan kontribusi Structural Capital (SC) dalam penciptaan nilai. Rasio 

terakhir adalah iB-       mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi 

yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance Indicator). iB-

        merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu iB-

VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA (Ulum, 2013). 

Rumus untuk menghitung Intellectual Capital (iB-        

1. Menghitung iB-VA (Value Added)  

iB-VA = OUT – IN 

Dimana : 

OUT (Output) =  Total pendapatan, diperoleh dari: 

a. Pendapatan bersih kegiatan syariah:  pendapatan operasi utama kegiatan 

syariah + pendapatan operasi lainnya – hak pihak ketiga atas bagi hasil dan 

syirkah temporer. 

b. Pendapatan non operasional 

IN (Input) = Beban usaha / operasional dan beban non operasional kecuali 

beban kepegawaian/ karyawan. 

Value Added (iB-VA) juga dapat dihitung dari akun-akun perusahaan 

sebagai berikut: 

iB-VA = OP + EC + D + A 

Dimana : 

OP = Operating Profit (laba operasi/ laba usaha) 

EC = Employee Costs (beban karyawan)  
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D = Depreciation (depresiasi)  

A = Amortization (amortisasi) 

2. Menghitung iB-VACA (iB-Value Added Capital Employed) 

        
  

  
 

Dimana :  

iB-VACA = Value Added Capital Employed  

VA  = Value Added  

CE  = Capital Employed (total ekuitas)  

3. Menghitung iB-VAHU (iB-Value Added Human Capital) 

        
  

  
 

Dimana :  

iB-VAHU = Value Added Human Capital  

VA  = Value Added  

HC   = Human Capital (beban  karyawan)  

4. Menghitung iB-STVA (iB-Structural Capital Value Added) 

        
  

  
 

Dimana :  

iB-STVA  = Structural Capital Value Added  

SC  = Structural Capital (iB-VA – HC)  

VA   = Value Added  

5. Menghitung iB-VAIC (iB-Value Added Intellectual Coefficient) 
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iB-VAIC= iB-VACA + iB-VAHU + iB-STVA 

Dimana :  

iB-VAIC = iB-Value Added Intellectual Coefficient  

iB-VACA = Value Added Capital Employed 

iB-VAHU = Value Added Human Capital 

iB-STVA = Structural Capital Value Added 

2.9  Pandangan Islam terhadap Intellectual Capital dan Shariah Compliance 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. Berbeda dengan makhluk lainnya yang 

diciptakan oleh Allah SWT, manusia memiliki yang tidak dimiliki oleh makhluk 

lainnya, yaitu kemampuan berfikir. Manusia dengan hewan memang sama-sama 

memiliki otak, akan tetapi otak yang dimiliki oleh manusia dapat digunakan untuk 

berfikir secara baik, sedangkan hewan otaknya tidak digunakan secara semestinya, 

serta manusia dapat berbahasa yang dapat disaling mengerti. Maka dari hal 

tersebut, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah  

sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan akal 

dan pikiran sebagai modal intelektual dengan sebaik-baiknya serta menggunakan 

segala potensi dan ilmu yang ada pada diri kita untuk Allah serta senantiasa 

berada di jalan Allah. 

Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat orang–orang beriman dan 

berilmu, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mujadilah Ayat 11 yang 

berbunyi : 
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Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) 

orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.” 

Allah SWT menyuruh hambanya menggunakan akal untuk belajar dengan 

menuntut ilmu serta memperhatikan atau memikirkan segala sesuatu terkait 

ciptaan Allah, sehingga dapat mengetahui dan mengambil pelajaran serta 

mendapat petunjuk. Apabila dikaitikan dengan perusahaan khususnya perbankan 

syariah dalam menjalankan setiap usaha dan kegiatan oprasionalnya, harus 

menerapkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada Al-quran dan Hadist. 

Karim (2009) menyebutkan transaksi yang diharamkan seperti seperti tadlis 

(penipuan), ikhtikar (penimbunan/monopoli), maysir (perjudian), gharar, riba, 

risywah (suap-menyuap) dan bathil. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam 

Al-Quran surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi : 
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Artinya : 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

kepadamu”. 
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2.10  Penelitian Terdahulu  

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu mengenai Intellectual Capital dan Shariah 

Compliance 

No Judul / Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Pengaruh IC Terhadap Kinerja 
Keuangan Perusahaan Perbankan 
Periode 2005-2007 (Subkhan dan Dyah 
Pitaloka Citraningrum, 2009)  
 

Independen: 
Intellectual Capital  
Dependen: Kinerja 
Keuangan dengan 
indikator rasio 
profitabilitas (ROA dan 
ROE) dan rasio 
aktivitas (ATO)  

IC dan kinerja 
keuangan 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan, VACA, 
VAHU, dan STVA 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
kinerja keuangan.  

2 Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

ROA pada Bank Negara Indonesia dan 

Bank Muamalat (Prima Aprilyani 

Rambe, 2012) 

Independen: 
Intellectual Capital  
Dependen: Return on 

Asset (ROA) 

Intellectual Capital 
tidak mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
Return on Asset 
(ROA).  

3 Intellectual Capital pada Sektor 
Perbankan di Indonesia  
(Myrna Sofia,2010) 

Independen: 
Intellectual Capital 
(VAIC) Dependen: 
Kinerja keuangan 
(ROA)  

Secara simultan, 

VAIC berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. Namun secara 

parsial, peneliti 

menemukan bahwa 

dari tiga komponen 

pembentuk 

intellectual capital, 

hanya HCE yang 

tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap ROA 

4 Pengaruh Modal Intelektual Terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaaan 
Perbankan yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009  
(Ayu Wahdikorin, 2010)  

Independen: VAIC, 
HCE, SCE, CEE, dan 
GROUP  
-Dependen: ROA dan 
CTA  

Secara agregat, VAIC 
tidak berpengaruh 
terhadap ROA dan 
berepengaruh 
signifikan negatif 
terhadap CTA, HCE 
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 berepengaruh 
signifikan negatif 
terhadap CTA dan 
tidak berepengaruh 
terhadap ROA, SCE 
tidak berpengaruh 
terhadap ROA dan 
CTA, CEE 
berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap ROA dan 
tidak berepengaruh 
terhadap CTA, dan 
GROUP tidak  
aruh terhadap ROA 

dan CTA. 

5 Analisis Pengaruh Modal Intelektual 
Terhadap Kinerja (Studi pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia). (Anugraheni 
Cahyaning Murti, 2010)  
 

Independen: 
Intellectual Capital 
dan Pertumbuhan  
Intellectual Capital  
Dependen: ROE, EPS, 
dan ASR  

IC berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja keuangan 
perusahaan, IC 
berpengaruh positif 
terhadap  
kinerja keuangan 

masa depan 

perusahaan, tingkat 

pertumbuhan IC 

perusahaan tidak 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan masa 

depan perusahaan, 

dan kontribusi IC 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

masa depan 

dibedakan berdasar 

industrinya. 

6 Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 
Profitabilitas, Produktivitas, dan 
Penilaian Pasar pada Perusahaan yang 
Go Public di Indonesia pada Tahun 
2005-2007  
(Rousilita Suhendah, 2008) 

Independen: 

Intellectual Capital 

Dependen: ROA, 

ATO, Market 

Valuation 

Intellectual Capital 
berpengaruh 
terhadap 
profitabilitas (positif) 
dan produktivitas 
(negatif), namun 
tidak berpengaruh 
terhadap penilaian 
pasar. 

7 Analisis Pengaruh Modal Intelektual  
Terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan Manufaktur di Indonesia 

-Independen: 
Intellectual  
Capital(VAIC) dan 

Modalintelektual 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
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(Niswah Baroroh, 2013)  
 

Pertumbuhan 
Intellectual Capital 
(ROGIC)  
-Dependen: ROA, 

ROE, dan PER. 

kinerja  
perusahaan saat ini 
dan di masa yang 
akan datang serta 
rata-rata 
pertumbuhan modal 
intelektual 
berpengruh positif 
signifikan terhadap 
kinerja perusahaan 
di masa yang akan 
datang.  
 

8 Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah 
terhadap Kinerja dan Kesejahteraan 
Masyarakat dalam Lingkungan 
Kegiatan Bank Syariah di Indonesia. 
(Suyanto, 2006). 

-Independen : Prinsip 

Syariah 

-Dependen : Kinerja 

Bank Syariah 

Hasil penelitian ini 

yaitu pelaksanaan 

prinsip syraiah 

berpengaruh positif 

signfikan terhadap 

kinerja bank syariah  

dan kesejahteraan 

masyarakat di 

lingkungan kegiatan 

bank syariah. 

9 Kepatuhan Prinsip Syariah dan Islamic 
Corporate Governance terhadap 
Kesehatan Financial pada Bank Umum 
Syariah (Hasanah, 2015). 

-Independen : 

Pendapatan Islam, 

Pembiayaan Bagi 

Hasil, investasi Islam 

-Depeden : Kesehatan 

Financial 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

investasi Islam, 

pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab 

dewan pengawas 

syariah memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan terhadap 

kesehatan bank. 

Sedangkan 

pendapatan Islam, 

pembiayaan bagi 

hasil dan 

pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawab 

dewan direksi / 

direktur terbukti 

tidak berpengaruh 

terhadap kesehatan 

financial. 

10 Pengaruh Intellectual Capital dengan 
Model Islamic Banking- Value Added 
Intellectual Coeficient (iB-VAIC) 
terhadap Kinerja Keuangan Bank 

Independen : VAIC 
Dependen : ROA 

Secara simultan dan 

parsial ketiga 

variabel berpengaruh 
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Umum Syariah di Indonesia Periode 
2011-2015 (Rosyadi, 2017) 

positif signifikan 

terhadap ROA. 

Sumber : Penelitian dan Jurnal yang dipublikasi 

2.11  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Kerangka pemikiran berikut digunakan untuk meneliti pengaruh antara 

variable independen Intellectual Capital (iB-VACA, ib-VAHU, dan iB-STVA) 

serta Shariah Compliance ( PSR, ZPR dan EDR) dengan variable dependen 

Kinerja Keuangan (ROA). Oleh karena itu, disusun kerangka pemikiran yang 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

               INDEPENDEN 

IZZZZZZZZZZN 

                                         DEPENDEN         

DEPENDEN 

 H2  H1 

  

 H3 

 H4 

H5 

H6 

 

 

iB-VACA 

(X1) 

iB-VAHU 

(X2) 

iB-STVA 

(X3) 

PSR (X4) 

ZPR (X5) 

EDR (X6) 

INTELLECTUAL CAPITAL 

SHARIA 

COMPLIANCE 

 

KINERJA 

KEUANGAN 

ROA 
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  Dependen     

H7 

Keterangan : 

 : Uji Parsial 

 : Uji Simultan 

Hipotesis  

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata, 

“hypo” yang artinya “dibawah” dan “thesa” artinya “kebenaran”. Jadi hipotesis 

yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia 

menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis (Arikunto, 2013). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat 

yang disimpulkan dari tujuan penelitian, dan merupakan jawaban sementara atas 

permasalahan yang perlu di uji kembali. 

Pengaruh iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital Employed) 

terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

Bukti empiris mengenai pengaruh positif VACA terhadap ROA ditunjukkan 

oleh Kartika (2013), Herwati (2014), Rahayu (2016) dan Nurhayati (2017). 

VACA (Value Added Capital Employed) menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa capital asset yang apabila 

dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Pemanfaatan capital employed yang efisien dapat meningkatkan ROA, karena 
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modal yang digunakan merupakan nilai aset yang berkontribusi pada kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan.  

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital Employed) 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah.  

Pengaruh iB-VAHU (Islamic Banking-Value Added Human Capital) 

terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

VAHU (Value Added Human Capital) menggambarkan sumber daya 

manusia dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang unggul,maka 

dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga mencapai keunggulan 

kompetitif. Indikasi gaji dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan, mampu meningkatkan kemampuan karyawan dalam mendukung 

kinerja perusahaan sehingga human capital dapat menciptakan value added atau 

yang sering disebut dengan VAHU (Value Added Human Capital) dapat juga 

meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan. Bukti empiris mengenai 

pengaruh positif VAHU terhadap kinerja keuangan (ROA) ditunjukkan oleh Ulum 

(2008), Herwati (2014), Rahayu (2016), Utami (2016) dan Nurhayati (2017). 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : iB-VAHU (Islamic Baking- Value Added Human Capital) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah.  
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Pengaruh iB-STVA (Islamic Banking-Structural Capital Value Added) 

terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

STVA (Structural Capital Value Added) menggambarkan modal yang 

dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi proses rutinitas perusahaan dalam 

menghasilkan kinerja yang optimal, serta kinerja bisnis secara keseluruhan. 

Pengelolahan structural capital dengan baik akan membantu meningkatkan 

kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan profit 

perusahaan. Bukti empiris mengenai pengaruh positif STVA terhadap kinerja 

keuangan (ROA) ditunjukkan oleh Kartika (2013) dan Utami (2016). 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : iB-STVA (Islamic Banking-Structural Capital Value Added) 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah. 

Pengaruh PSR (Profit Sharing Ratio) terhadap Kinerja Keuangan 

(ROA) 

Profit sharing ratio menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah 

mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan 

kepada nasabah. Bagi hasil merupakan komponen penting dalam perbankan 

syariah, sehingga pembiayaan bagi hasil menjadi inti dari pembiayaan bank 

syariah. Khasanah (2016) dalam penelitiannya menyebutkan adanya pengaruh 

positif signifikan Profit Sharing Ratio secara simultan terhadap Kinerja 

Keuangan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4 : PSR (Profit Sharing Ratio) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA) bank umum syariah.  

Pengaruh ZPR (Zakat Performance Ratio) terhadap Kinerja Keuangan 

(ROA) 

Zakat Performing Ratio juga menjadi salah satu tujuan ekonomi Islam. 

Salah satu indikator dilaksanakannya prinsip-prinsip Islam dalam perbankan 

syariah. Kinerja perbankan Islam harus berdasarkan pembayaran zakat yang 

dilakukan oleh bank. Khasanah (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa  

terdapat pengaruh positif signifikan Zakat Performing Ratio secara simultan 

terhadap Kinerja Keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kelima yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5 : ZPR (Zakat Performance Ratio) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (ROA) bank umum syariah.  

Pengaruh EDR (Equitable Distribution Ratio) terhadap Kinerja 

Keuangan (ROA) 

Equitable distribution ratio merupakan indikator pelaksanaan prinsip 

syariah, di mana menekankan adanya keadilan dengan pemerataan pendapatan. 

Dari rasio ini diketahui besar rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah 

stakeholder. Akan tetapi, pelaksanaan dari pemerataan pendapatan belum 

maksimal, yang artinya equitable distribution ratio adalah rendah. Khasanah 
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(2016) dalam penelitiannya menyebutkan adanya pengaruh positif signifikan 

Equitable Distribution Ratio secara simultan terhadap Kinerja Keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keenam yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H6 : EDR (Equitable Distribution Ratio) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (ROA) bank umum syariah. 

Pengaruh iB-VACA (Islamic-Banking Value Added Capital Employed), 

iB-VAHU (Islamic-Banking Value Added Human Capital), iB-STVA (Islamic-

Banking Value Added Structural Capital), PSR (Profit Sharing Ratio), ZPR 

(Zakat Performance Ratio) dan EDR (Equitable Distribution Ratio) terhadap 

Kinerja Keuangan (ROA) 

Penelitian Ulum (2008) menunjukkan bahwa intellectual capital 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA, ATO, GR). Dan pada 

penelitian Utami (2016) Intellectual capital dan Shariah Compliance bersama-

sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara parsial variabel VAHU, 

STVA dan ZPR berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan variabel PSR 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketujuh yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H7 : iB-VACA (Islamic-Banking Value Added Capital Employed), iB-

VAHU (Islamic-Banking Value Added Human Capital), iB-STVA (Islamic-

Banking Value Added Structural Capital), PSR (Profit Sharing Ratio), ZPR 
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(Zakat Performance Ratio) dan EDR (Equitable Distribution Ratio) terhadap 

kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


