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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Resources Based Theory 

Resources Based Theory adalah teori yang menjelaskan tentang kinerja 

perusahaan akan optimal jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif 

sehingga bisa menghasilkan nilai bagi perusahaan. Keunggulan kompetitif adalah 

sesuatu yang legket di perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain. 

Keunggulan kompetitif didapatkan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber 

daya yang dimilikinya dengan baik (Mahmud,2013). 

Resource based theory dicirikan dengan keunggulan pengetahuan atau 

perekonomian yang mengandalkan aset-aset tak berwujud. Teori ini 

mengandalkan keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 

mampu bersaing dengan perusahaan kompetitornya, perbedaan antara sumber 

daya yang dimiliki dengan perusahaan akan memberikan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan. Sumber daya perusahaan dapat dibagi menjadi 3 macam menurut 

grant yang dikutip oleh Wahdikorin (2010) yaitu berwujud, tidak berwujud dan 

sumber daya manusia. 

Intellectual capital termasuk salah satu bentuk sumber daya (intangible 

asset) yang dimaksud dalam teori resources-based. Keberadaan IC 

memungkinkan perusahaan menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Ini artinya, IC adalah input yang diproses/diolah oleh 
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manajemen dengan output berupa nilai tambah untuk meningkatkan kinerja 

keuangan menurut Cheng et al (2010). Jika kinerja perusahaan mampu meningkat, 

maka pasar akan memberikan respon berupa meningkatnya nilai/harga pasar 

perusahaan.  

Resources Based Theory sangat tepat untuk menjelaskan penelitian tentang 

Intellectual Capital, terutama dalam konteks yang berhubungan terhadap kinerja 

Intellectual Capital dan nilai perusahaan. Resource based theory merupakan suatu 

pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategik dan keunggulan 

kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan akanmencapai 

keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul. (Solikhah, 2010). 

2.1.2 Knowledge based theory 

Knowledge based theory merupakan bagian dari resources based theory 

yang mendukung adanya sumber daya lain selain sumber daya fisik. Knowledge 

based theory memberikan landasan teoritis tentang pentingnya modal intelektual 

bagi suatu perusahaan sesuai dengan karakteristik yang melekat didalamnya yaitu 

pengetahuan yang memberikan makna paling strategis di perusahaan, kegiatan 

dan proses produksi di perusahaan melibatkan penerapan pengetahuan, dan 

individu di dalam organisasi tersebut bertanggung jawab untuk membuat, 

memegang, dan berbagi pengetahuan (Kartikasari, 2014).  

Knowledge based theory menganggap bahwa pengetahuanmerupakan 

sumber daya yang paling besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan sebuah 

perusahaan. Pendukung teori ini berpendapat bahwa sumber daya dalam bentuk 

pengetahuan cukup kompleks dan sulit ditiru oleh pesaing.Keberagaman 
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pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki di antara perusahaan – perusahaan 

inilah yang menjadi penentu kinerja perusahan dan keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan (Tullio, 2006 dalam Sutomo, 2014). 

2.1.3 Stakeholder Theory 

Stakeholder merupakan individu, kelompok atau organisasi baik secara 

keseluruhan atau secara parsial yang memiliki kekuasaan, kepentingan serta 

menghadapi resiko akibat kegiatan perusahaan tersebut baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu 

memberikan manfaat bagi stakeholdernya sehingga manajemen harus mengelola 

organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder (Mahmud,2013). 

Teori stakeholder ini juga menyatakan bahwa organisasi akan memilih 

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan 

intelektual mereka melebihi permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi 

sesungguhnya atau diakui oleh stakeholder. (Ulum, 2009) 

Dalam konteks ini,  para stakeholder berkepentingan untuk mempengaruhi 

manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh 

organisasi.  Karna hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas 

seluruh potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan value added untuk 

kemudian mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan orientasi 

para stakeholder dalam mengintervensi manajemen (Ulum, 2009). 
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2.1.4 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi sangat erat hubungannya dengan stakeholder. teori 

legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk 

menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di 

masyarakat (Deegan, 2004 dalam Ulum,2009). 

Teori legitimasi tergantiung pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” 

antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. 

Kontak sosial 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 dimana mereka beroperasi 

(Deegan, 2004 dalam Ulum, 2009). 

Perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan kapasitas intellectual 

capital-nya dalam laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari publik atas 

kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pengakuan legitimasi publik menjadi 

penting untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam lingkungan sosial 

perusahaan.Berdasarkan kajian tentang teori stakeholder dengan teori legitimacy, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua teori tersebut memiliki penekanan 

yang berbeda tentang pihak–pihak yang dapat mempengaruhi pengungkapan 

informasi di dalam laporan keuangan perusahaan.Teori legitimacy menempatkan 

persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan 

pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan.Sedangkan teori stakeholder 

lebih mementingkan posisi para stakeholder yang dianggap powerfull. Kelompok 
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stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam 

diungkapkannya atau tidak suatu informasi di dalam laporan keuangan.Teori 

stakeholder lebih tepat digunakan sebagai basis utama untuk menjelaskan 

hubungan antara intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan.Dalam 

pandangan teori stakeholder, perusahaan memiliki stakeholders, bukan sekedar 

shareholder (Riahi-Belkaoui, 2003 dalam Jayati, 2016). 

2.1.5 Intellectual Capital 

Definisi intellectual capital menurut Stewart(1997) dalam Suhendah (2012) 

adalah sumber dayaberupa pengetahuan yang tersedia pada perusahaanyang 

menghasilkanasset bernilai tinggi dan manfaatekonomi di masa mendatang bagi 

perusahaan. 

Intellectual Capital (IC) umumnya diidentifikasikan sebagai perbedaan 

antara nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset 

perusahaan tersebut atau dari financial capitalnya. Hal ini berdasarkan suatu 

observasi bahwa sejak akhir 1980-an nilai pasar dari bisnis kebanyakan dan secara 

khusus adalah bisnis yang berdasar pengetahuan telah menjadi lebih besar dari 

nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan perhitungan yang 

dilakukan oleh akuntan (Roselender, 2014 dalam Ulum, 2009). 

Beberapa perusahaaan menginvestasikan dalam pelatihan karyawan, 

penelitian dan pengembangan, hubungan pelanggan, sistem komputer dan 

administrasi, dll. Investasi ini sering disebut sebagai intellectual capital yang 

bertumbuh dan besaing dengan investasi modal fisik dan keuangan (Zeghal, 

2010). 
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Menurut Bontis et al.(2000) dalam Ulum (2009) komponen 

intellectualcapital terdiri dari: 

a. Human Capital 

Human Capital (HC) adalah keahlian dan kompetensiyang dimiliki 

karyawan dalam  memproduksi barangdan jasa serta kemampuannya untuk 

dapat berhubunganbaik dengan pelanggan.Termasuk dalam human 

capitalyaitu pendidikan, pengalaman, keterampilan, kreatifitas dan  

attitude (Wahdikorin, 2010).Menurut (Bontis, 2004 dalam Ansor, 2009) 

human capital adalah kombinasi daripengetahuan, skill, kemampuan 

melakukan inovasi dankemampuan menyelesaikan tugas.Human capital 

juga merupakan sumber daya kunci yang dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif perusahaan sehingga perusahaan mampu bersaing dan bertahan 

dilingkungan bisnis yang dinamis.  

Human capital dapat dilihat dari total beban karyawan pada laporan 

laba rugi. Total beban kemudian dijelaskan pada catatan atas laporan 

keuangan perusahaaan yang terdiri dari beban gaji karyawan, beban 

pelatihan dan pendidikan karyawan, beban tunjangan karyawan, beban 

asuransi karyawan, tunjangan hari raya, cuti, pensiun, kesejahteraan 

karyawan dan bonus lainnya. 

b. Structural Capital atau Organizational Capital 

Structural capital adalah segalanya dalam sebuah organisasi yang 

mendukung karyawan (human capital) dalam pekerjaan mereka. Sehingga 

structural capital (SC)dapat didefinisikan juga dengan infrastruktur 
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pendukung yang memungkinkan sumberdaya manusia berfungsi (Anshor, 

2009). Structural capital mencakup hal-hal tradisional seperti bangunan, 

hardware, software, proses, paten, dan merek dagang. Selain itu, structural 

capitalmencakup hal-hal seperti citra organisasi, organisasi, sistem 

informasi, budaya organisasi dan semua bentuk intellectual property yang 

dimiliki perusahaan. Karena luasnya structural capital, maka dibagi lagi 

menjadi organization capital, process capital, dan innovation capital.  

Organizational capital mencakup filosofi organisasi dan sistem 

untuk memanfaatkan kemampuan organisasi. Process capital 

merepresentasikan know-howdidalam perusahaan yang terdiri dari 

teknologi, prosedur, dan program yang menerapkan dan meningkatkan 

pengiriman barang dan jasa. Innovation capital adalah kreativitas 

karyawan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam 

lingkungan perusahaan sehingga mampu menciptakan inovasi dan nilai 

tambah bagi peusahaan. Innovation capital adalah sesuatu yang 

menciptakan keberhasilan dimasa depan dan terdiri dari intellectual 

properties dan intanginle assets. Intellectual properties adalah semua yang 

dilindungi hak komersial seperti hak cipta dan merek dagang. Dan 

intangible assets semua potensi dan teori yang dimiliki untuk menjalankan 

organisasi (Mahmud,2013). 

c. Relational capital (RC) atauCustomer Capital(CC) 

Relational Capital (RC) merupakan hubungan 

yangharmonisassociation network yang dimiliki olehperusahaan dengan 
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para mitranya, baik yang berasaldari para pemasok, pelanggan dan juga 

pemerintah danmasyarakat.Relational capital dapat muncul dariberbagai 

bagian diluar lingkungan perusahaan yangdapat menambah nilai bagi 

perusahaan(Sawarjuwono, 2003 dalam Gany, 2015). 

Beberapa hal dari luar yang dapat menambah nilai perusahaan adalah 

pelanggan, sehingga pelanggan dapat disebut capital bagi perusahaan. 

Costumer capitaladalah kekuatan dan loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan. Indikator Costumer capital adalah kepuasan pelanggan, bisnis 

yang berulang antara pelanggan dan perusahaan, kesejahteraan finansial, 

dan sensitivitas harga. 

2.1.6 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

Pulic (1998) dalam Suhendah (2012)mengembangkan metode VAIC™ 

untuk melakukanpengukuran tidak langsung terhadap intellectual capital.VAIC
TM

 

didisain untuk menyajikan informasi tentangvalue creation efficiency dari harta 

berwujud (tangibleassets) dan harta tidak berwujud (intangible assets)yang 

dimiliki perusahaan. Model Pulic ini mengukurkemampuan perusahaan untuk 

menciptakan valueadded (VA). Value added (VA) menunjukkankemampuan 

perusahaan dalam penciptaan nilai (Pulic,1998 dalam Ulum, 2008).  

Value addeddihitung sebagai selisih antara output dan input. Tan et al. 

(2007) menyatakan bahwa output (OUT) merepresentasikan pendapatan dan 

mencakup seluruh produk dan jasa yangdijual di pasar, sedangkan input (IN) 

mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh pendapatan. 
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Komponen utama dari VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh pulic tersebut 

dapat dilihat dari sumber daya perusahaan yaitu sebagai berikut : 

a. Phisical capital atau Value Added Capital Employed (VACA) 

VACA adalah indikator untuk value added yan diciptakan oleh satu 

unit dari physical capital terhadap value added perusahaan.VACA adalah 

perbandingan antara value added (VA) dengan modal fisik yang bekerja 

(CA). Menurut (Pulic, 2000 dalam Ulum, 2013) mengasumsikan bahwa 

jika 1 unit dari CA menghasilkan return yang lebih besar daripada 

perusahaan lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam 

memanfaatkan CA-nya (dana yang tersedia). Dengan demikian, 

pemanfaatan CA yang lebih baik merupakan bagian dari IC perusahaan. 

Ketika membandingkan lebih dari sebuah kelompok perusahaan, VACA 

menjadi sebuah indikator kemampuan intellectual perusahaan untuk 

memanfaatkan modal fisik lebih baik. 

b. Human CapitalatauValue Added Human Capital (VAHU) 

VAHU mengindikasikan berapa banyak Value Added yang dapat 

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. VAHU 

mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai dalam sebuah 

perusahaan. Total gaji dan biaya upah merupakan indikator utama HC 

perusahaan (Tan et al., 2007 dalam Ulum, 2013). 

Human capital mempresentasikan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola modal pengetahuan individu organisasi yang dipresentasikan 

oleh karyawan sebagai assets trategic perusahaan karena pengetahuan 
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yang mereka miliki. Ketika VAHU dibandingkan lebih dari sebuah 

kelompok perusahaan, VAHU menjadi sebuah indikator kualitas sumber 

daya manusia perusahaan. 

c. Structural capitalatau Structural Capital Value Added (STVA) 

Structuralcapital value added(STVA) yang menunjukkankontribusi 

structural capital (SC) dalam penciptaannilai. Dalam model yang 

dikembangkan pulic ini STVA dihitung dengan membagi SC dengan VA. 

Dimana SC diperoleh dari VA dikurangi dengan HC. STVA menunjukkan 

kontribusi modal struktural dalam pencitaan nilai, maka akan semakin 

besar kontribusi SC (Tan et al., 2007 dalam Ulum, 2013).  

STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkanuntuk 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 terhadap value creation (Pulic, 

1999 dalam Ulum, 2009). Artinya semakin besarkontribusi HC dalam 

value creation, maka akansemakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. 

Coefisien-coefisien yangtelah dihitung sebelumnya akan 

dijumlahkan dan hasilpenjumlahan tersebut diformulasikan dalam 

indicator yang baru yaitu VAIC
TM

 (Pulic dalam Ulum, 2008).Keunggulan 

metode Pulic adalah kemudahan dalamperolehan data yang digunakan 

dalam penelitian.Datayang dibutuhkan untuk menghitung berbagai 

rasiotersebut adalah angka-angka keuangan standar yangterdapat dalam 

laporan keuangan perusahaan(Suhendah, 2012). 
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2.1.7 Leverage 

Rasio Leverageini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini sama dengan 

rasiosolvabilitas. Bambang Riyanto (1997) dalam Naomi (2015) menyatakan 

bahwa leverage keuangan adalah penggunaan dana yang disertai dengan biaya 

tetap.Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban 

tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih 

besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham. Dengan demikian alasan yang kuat untuk 

menggunakan dana dengan beban tetap adalah untuk meningkatkan pendapatan 

yang tersedia bagi pemegang saham.  

Menurut Kasmir (2006) dalam Naomi (2015) keuntungan dengan 

mengetahui leverage ratio adalah dapat menilai kemampuan posisi perusahaan 

terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Menilai kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.Mengetahui keseimbangan antara nilai 

aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.Leverage Ratio antara lain yaitu 

Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva (Total Debt To Total Assets Ratio), 

Rasio Total Utang Terhadap Ekuitas (Total debt to equity ratio), Rasio Utang 

Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (Long Term Debt To Equity Ratio), Rasio 

Kelipatan Bunga Dihasilkan (Times Interest Earned Ratio).  

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to total asset. Rasio 

ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva 
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perusahaan dibiaya oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, 

artinya pendanaan dengan utang semakin banyak,maka makin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karna dikhawatirkan 

perusahaan tidakmampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 

dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan 

dibiayai dengan utang (Kasmir, 2015). 

2.1.8 Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan-perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada 

saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.Likuiditas tidak 

hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga 

berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang 

kas.Riyanto (2008) menyatakan bahwa likuiditas adalah masalah yang 

berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Yang termasuk ke dalam rasio 

likuiditas adalah diantaranya yaitu Current Ratio (Rasio Lancar), Quick Ratio 

(Rasio Cepat), Cash ratio (Rasio Kas) (Naomi, 2015). 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ratio lancar. Ratio lancar 

dihitung dengan membagi aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio ini masih banyak 

digunakan untuk mengukur risiko likuiditas jangka pendek. Hal ini disebabkan 

rasio lancar mudah dihitung. Disamping itu rasio lancar mempunyai kemampuan 

prediksi kebangkrutan yang baik (Hanafi, 2014). 
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Ratio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban 

lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui 

kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Rasio 

lancar menunjukkan sejauh mana akitva lancar menutupi kewajiban-kewajiban 

lancar.Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin 

tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ratio 

lancar yang tinggi maka makin baiklah posisi para kreditor, oleh karena terdapat 

kemungkinan yang lebih besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat dibayar 

pada waktunya. Di lain pihak ditinjau dari sudut pemegang saham suatu ratio 

lancar yang tinggi tak selalu paling menguntungkan, terutama bila terdapat saldo 

kas yang kelebihan dan jumlah piutang dan persediaan adalah terlalu besar 

(Naomi, 2015). 

Menurut Sawir (2009) dalam Naomi (2015) current ratio yang rendah 

biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya 

current ratio yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan 

banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan 

laba perusahaan.  

2.1.9 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan 

besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba 

yang tinggi, sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi pasar 

yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah (Wedari dalam Dewi, 

2013).  
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Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah 

total aset atau aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaaan yang memiliki total 

aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Selain itu aset perusahaan yang besar akan membuat perusahaan lebih stabil 

dibanding perusahaan kecil, karna memiliki kontrol yang lebih baik terhadap 

kondisi pasar, kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga mampu 

menghadapi persaingan ekonomi (Febria,2013).  

2.1.10 Kinerja Keuangan 

Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. berbagai para analis, 

laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi 

dan kondisi ekonomi suatu perusahaan (Harahap, 2008). 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2014). Kinerja keuangan 

adalah hasil yangdicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan 

dalammendayagunakan sumber keuangan yang tersedia yang berguna untuk 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk 

menilai kinerja keuanga suatu perusahaan, perlu dilakukan analisis laporan 

keuangan (Mahmud, 2013). Sedangkan menurut IAI (2007) kinerja keuangan 
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yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya 

yang dimilikinya. 

Srimindarti (2008), Kinerja Keuangandapat dilihat dari profitabilitas yaitu 

kemampuan perusahaan daam menghasilkan profit darikekayaan yang dimilikinya 

atau dapat juga disebut sebagai efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Apabila 

profitabilitasnya rendah maka kinerja perusahaan tesebut kurang baik. 

Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi 

yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Menurut Harahap(2008) ada beberapa 

jenis rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah Margin Laba, Return on Assets, 

Return on Investmen (Return on Equity), Basic Earning Power, Earning Per 

Share. 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (Return on Assets). 

Return on Asset (ROA) menunjukkan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan 

dalam pemanfaatan total asset. ROA ini mewakili rasio profitabilitas, dimana 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin 

tinggi nilai ROA maka akan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan 

asetnya, baik berupa aset fisik maupun aset non-fisik (intellectual capital) 

sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkanearning 

yang lebih banyak dengan investasi yang sedikit. ROA dihitung dengan membagi 

laba bersih (net income) dengan total aset perusahaan.  
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2.1.11 Menurut pandangan Islam tentang Intellectual Capital, Leverage, 

Likuiditas dan Ukuran Perusahaan pada kinerja Keuangan 

Intellectual capital merujuk kepada pengetahuan yang ditransformasikan 

menjadi suatu yang bernilai bagi perusahaan, sedangkan knowledge asset 

merupakan produk transformsi pengetahuan tersebut. Pandangan islam mengenai 

Intellectual capital tercantum dalam ayat berikut. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadilah: 11 yang berbunyi : 

 

Artinya : “ Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “berlapang-

lapanglah dalam majelis”, maka berlapanglah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “berdirilah 

kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang 

yan beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” (QS. Al-Mujadalah: 11) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia didorong untuk melakukan 

kegiatan dibidang ilmu pengetahuan dengan cara menjunjung tinggi atau 

menghadiri pertemuan (majelis) yang menambah ilmu pengetahuan. Karena 

sesungguhnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mencapai derajat yang 

tinggi dari Allah. 

Kinerja Keuangan digambarkan sebagai sesuatu yang telah dicapai oleh 

perusahaan selama suatu periode. Pandangan islam mengenai kinerja keuangan 

tercantum dalam ayat berikut ini. 

Allah berfirman dalam QS. Al-ahqaf: 19 yang berbunyi : 
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Artinya :  “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agarAllah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-

Ahqaf: 19) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia hendaknya mengerjakan sesuatu 

dengan sungguh-sungguh, semakin baik yang kita kerjakan maka akan semakin 

tinggi derajat yang akan Allah beri. Hal ini sejalan dengan kinerja keuangan suatu 

perusahaan, semakin baik kinerja yang dilakukan oleh perusahaan maka akan 

semakin besar pula balasan yang akan Allah beri dan Allah tidak akan 

memberikan kerugian sedikitpun kepada manusia yang bekerja dengan sungguh-

sungguh. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Tahun Judul Variabel Hasil 

1 Florentina 

Paula Putri 

Gany & 

Yeterina 

Widi 

Nugrahanti 

2015 Pengaruh 

Intellectual 

Capital terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

Variabel X : 

Intellectual 

Capital (VAIC
TM

) 

 

Variabel Y : 

- Kinerja 

keuangan 

(ROE, ATO) 

- Nilai Pasar 

(PBV, PER) 

- Pengaruh IC 

(VAIC) terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan selama 

dua tahun Dalam 

penelitian ini dari 

ketiga indikator IC 

(VAIC),  indikator 

value added capital 

employed(VACA) 

yang paling 

dominan 

membentuk variabel 

IC (VAIC) dalam 
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No. Nama Tahun Judul Variabel Hasil 

perusahaan 

manufaktur. 

- Dalam penelitian ini 

dari ketiga indikator 

IC (VAIC), 

indikator (VACA) 

dan (STVA) yang 

lebih dominan 

membentuk variabel 

IC (VAIC) dalam 

perusahaan 

manufaktur. 

Sedangkan indikator 

value added human 

capital (VAHU) 

tidak valid untuk 

mengukur variabel 

IC (VAIC) dalam 

penelitian ini. 

2 Maria 

Carolin 

Oktavia 

2014 Pengaruh 

Intellectual 

Capital terhadap 

Kinerja 

Keuangan, 

Pertumbuhan, 

dan Nilai Pasar 

(Studi Empiris 

pada Perusahan 

Konstruksi, 

Property &Real 

Estate yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2009-2012) 

 

Variabel X : 

Intellectual 

Capital (VAIC
TM

) 

 

Variabel Y : 

Kinerja keuangan 

(ROA, ROE, RG, 

EP, ASR, EPS). 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa VAIC 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan dan nilai 

pasar. VAIC tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap pertumbuhan 

perusahaan. VAIC 

tahun lalu tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan, 

pertumbuhan 

perusahaan, dan nilai 

pasar tahun 

berikutnya. 

3 Afifuddin 2014 Pengaruh 

Intellectual 

Capital terhadap 

Kinerja 

Variabel X : 

Intellectual 

Capital (VAIC
TM

) 

 

Ditemukan bahwa 

Intellectual 

Capitalyang 

diproksikan dengan 
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No. Nama Tahun Judul Variabel Hasil 

Keuangan Bank 

Umum Syariah 

Di Indonesia 

Variabel Y : 

Kinerja keuangan 

(ROA) 

VACA, VAHU, 

STVA secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

ROA, sedangkan 

secara parsial 

hanyaVAHU dan 

STVA yang 

berpengaruh positif 

terhadap ROA. 

4 Sonya 

Erythrina 

Jayati 

2016 Pengaruh 

Intellectual 

Capital terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Perdagangan 

Jasa yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

 

Variabel X : 

Intellectual 

Capital ( 

VAIC
TM

) 

 

Variabel Y : 

Kinerja keuangan 

(ROA) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

intellectual 

capitalberpengaruh 

positif dansignifikan 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Intellectual capital 

berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

di masa depan. Rate 

ofgrowth intellectual 

capitaltidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan 

di masa depan 

5 Shella 

Ekawati 

Ludijanto,  

Siti Ragil 

Handayani, 

Raden 

Rustam 

Hidayat 

2014 Pengaruh 

Analisis 

Leverage 

terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

(Studi pada 

Perusahaan 

Property dan 

Real Estate yang 

Listing di BEI 

Tahun 2010-

2012) 

Variabel X : 

Likuiditas (DAR, 

DER, LDER, 

CDER) 

 

Variabel Y : 

Kinerja keuangan 

(ROI, ROE) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwasecara simultan 

dan parsial variabel 

debt ratio, debt to 

equity ratio dan long-

term debt to equity 

ratio berpengaruh 

terhadap return on 

investment dan return 

on equity. 

6 Dina 

Wharoh 

Kartika 

2014  

Pengaruh 

Likuiditas dan 

Variabel X : 

Likuiditas (CR), 

Leverage (DER) 

Berdasarkan hasil uji t 

diketahui bahwa 

variabel likuiditas 
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No. Nama Tahun Judul Variabel Hasil 

Syari Leverage 

terhadap kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Rokok di Bursa 

Efek Indonesia 

 

 

Variabel Y : 

Kinerja keuangan 

(ROA) 

 

(X1) dan leverage 

(X2) secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham (Y). 

Hasil penelitian ini 

berarti tidak 

mendukung hipotesis 

bahwa likuiditas (X1) 

dan leverage (X2)  

secara parsial 

mempunyai pengaruh 

terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan rokok 

yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Dari hasil penelitian 

diketahui 

bahwalikuiditas (X1) 

mempunyai pengaruh 

yang dominan 

terhadap kinerja 

keuangan (Y), 

namunpengaruh 

tersebut tidak 

signifikan. 

Sumber: Berbagai Jurnal 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis  

2.3.1 Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan  

Ulum (2009) menjelaskan bidang manajerial dari teori ini berpendapat bhwa 

stakeholder memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manajemen korporasi dan ini 

merupakan fungsi dari pengendalian stakeholder atas sumber daya yang 

dibutuhkan organisasi. Stakeholder berkepentingan mempengaruhi manajemen 

dalam pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan. Karena dengan 
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pengelolaan yang baik dan maksimal seluruh potensi yang dimiliki maka akan 

dapat meningkatkan value added yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan. 

Intellectual capital merupakan kemampuan dan keterampilan berupa 

pengetahuan yang berguna bagi perusahaan sebagai suatu keunggulan kompetitif 

sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan sebagai suatu keunggulan 

kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan ketahanan 

perusahaan dipasar. Jika perusahaan mampu memanfaatkan intellectual capital 

yang dimilikinya dengan baik maka perusahaan itu akan lebih unggul 

dibandingkan perusahaan lain. Pernyataan ini didukung oleh resource based 

theory  yang menjelaskan bahwa perusahaan yang dapat mengelola sumber 

dayanya dengan baik akan memiliki keunggulan dalam bersaing sehingga bisa 

menciptakan nilai untuk perusahaannya. 

Hubungan intellectual capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah 

banyak dibuktikan oleh beberapa peneliti. Tan et al.(2007), Clark dkk.(2011), 

Mahmud (2013), Carolin (2014), Afifuddin (2014), Erythrina (2016) dan Jaluanto 

dan Kurniyawan (2012) telah membuktikan bahwaintellectual capitalmempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Atas dasar penelitian terdahulu dan diperkuat dengan teori yang ada, maka 

hipotesis pertama adalah: 

H1: Diduga Intellectual Capital berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan  
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2.3.2 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan 

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban baik jangka pendek dan jangka panjangnya. Rasio leverage, bertujuan 

mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dan dana 

pinjaman. Sawir (2001) dalam Naomi (2015) mengatakan bahwa jika perusahaan 

menggunakan lebih banyak utang (leverage) dibanding modal sendiri maka 

tingkat leverage itu sendiri akan meningkat karena beban bunga yang harus 

ditanggung juga meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya 

profitabilitas.Perusahaan harus menjaga aktiva lancarnya agar tidak berlebih atau 

terlalu sedikit karena akan berdampak terhadap operasi perusahaan. Perusahaan 

juga harus memperhatikan utangnya agar tidak lebih banyak dibanding modalnya 

yang akan berdampak terhadap penurunan profitabilitas yang disebabkan biaya 

bunga dari pinjaman yang dilakukan perusahaan (Naomi, 2015).  

Hubungan leverage dengan kinerja keuangan perusahaan telah banyak 

dibuktikan oleh beberapa peneliti. Ekawati, dkk (2014), Setyorini (2012), Samani 

(2012), danHadi (2010) membuktikan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuanganAtas dasar teori yang ada, maka hipotesis kedua 

penelitian ini adalah: 

H2: Diduga Leverage berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan  

2.3.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan 

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan-perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada 
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saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.Ratio lancar 

merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan 

merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan 

suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar 

menunjukkan sejauh mana akitva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. 

Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ratio lancar yang 

tinggi maka makin baiklah posisi para kreditor, oleh karena terdapat kemungkinan 

yang lebih besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat dibayar pada waktunya. 

Di lain pihak ditinjau dari sudut pemegang saham suatu ratio lancar yang tinggi 

tak selalu paling menguntungkan, terutama bila terdapat saldo kas yang kelebihan 

dan jumlah piutang dan persediaan adalah terlalu besar (Naomi, 2015). 

Hubungan likuiditas dengan kinerja keuangan perusahaan telah banyak 

dibuktikan oleh beberapa peneliti. Hadi (2010), Widati (2012), Setyorini (2012) 

dan Ruwanti (2011)telah membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh 

signifikanterhadap kinerja keuangan.Atas dasar teori yang ada, maka hipotesis 

kedua penelitian ini adalah: 

H3: Diduga Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan  

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan  

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah 

ukuran perusahaan.Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total 

aktiva.Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 
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merupakan faktor penting dalam pembentukan laba.Perusahaan besar yang 

dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa 

perusahaan tersebut relative lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibandingkan perusahaan kecil. 

Dengan adanya sumber daya yang besar, maka perusahaan dapat melakukan 

investasi baik untuk aktiva lancar maupun aktiva tetap juga memenuhi permintaan 

produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar. Dengan adanya 

penjualan yang semakin meningkat, perusahaan dapat menutup biaya yang keluar 

pada saat proses produksi, dengan begitu laba perusahaan akan meningkat 

(Hastuti, 2009).  

Hubungan ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan telah 

banyak dibuktikan oleh beberapa peneliti. Budianto (2014) telah membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Atas dasar teori yang ada dan hasil peneltian terdahulu yang 

kontradiktif, maka hipotesis keempatadalah : 

H4: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan  

2.3.5 Pengaruh Intellectual Capital, Leverage, Likuiditas dan Ukuran 

Perusahaan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan  

Intellectual capital didefinisikan sebagai sumber daya pengetahuan dalam 

bentuk karyawan, pelanggan,proses atau tekhnologi yang mana perusahaan dapat 

menggunakannya dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan (Bukh et al.; 

2005 dalam Ulum, 2009). Nilai lebih tersebut diharapkan dapat menimbulkan 
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keunggulan perusahaan serta meningkatkan kinerja keuangan suatu 

perusahaan.Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba.Perusahaan besar 

yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaaan merupakan suatu gambaran 

bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibanding perusahaan kecil.(Elisabeth, 1995 dalam Sembiring, 2008). Semakin 

besar suatu ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula perusahaan 

meningkatkan kinerja keuangan agar dapat mempertahankan keberlangsungan 

hidup perusahaannya. Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban baik jangka pendek dan jangka panjangnya. Rasio leverage, 

bertujuan mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dan 

dana pinjaman. Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban baik jangka pendek dan jangka panjangnya. Rasio leverage, bertujuan 

mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dan dana 

pinjaman. Sawir (2001) dalam Naomi (2015) mengatakan bahwa jika perusahaan 

menggunakan lebih banyak utang (leverage) dibanding modal sendiri maka 

tingkat leverage itu sendiri akan meningkat karena beban bunga yang harus 

ditanggung juga meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya 

profitabilitas.Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan-perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada 

saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan 

perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ratio lancar yang tinggi maka 
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makin baiklah posisi para kreditor, oleh karena terdapat kemungkinan yang lebih 

besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat dibayar pada waktunya.Berdasarkan 

penjelasan ini, maka hipotesis kelima penelitian iniadalah : 

H5: Diduga Intellectual capital, Leverage, Likuiditas dan Ukuran 

Perusaahaan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja 

Keuangan  

 

2.4 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  
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