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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori yang menjadi landasan penulis adalah stakeholder theory, Resourch

Based Teori (RBT), signaling theory, market based theory, intellectual capital (IC),

Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM), kinerja keuangan perusahaan, dan

nilai perusahaan. Penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut:

2.1.1 Stakeholder Theory

Stakeholder merupakan individu, kelompok atau organisasi baik secara

keseluruhan atau secara parsial yang memiliki kekuasaan, kepentingan serta

menghadapi risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut baik secara langsung

ataupun tidak langsung. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan stakeholder

adalah seluruh pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang menjadi fokus

kajian atau perhatian. Jadi stakeholder bukan hanya investor dan kreditor saja tapi

juga termasuk pemerintah, karyawan, pemasok,

Menurut teori ini, manajemen sebuah organisasi diharapkan melakukan

aktivitas yang dianggap penting oleh para stakeholder mereka dan kemudian

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut kepada para stakeholder. Tujuan

utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam

meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktifitas-aktifitas yang mereka

lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder
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mereka. Dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, manajemen perusahaan

harus dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik

karyawan (human capital), aset fisik (physical capital) maupun structural capital.

Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan

dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan  value added  bagi perusahaan

sehingga dapat meningkatkan harga saham sebagai salah satu tolok ukur nilai

perusahaan di pasar, serta meningkatkan pula kinerja keuangan perusahaan

sehingga menghasilkan laba yang lebih besar.

2.1.2 Resourch Based Teori (RBT)

Resources Based Theory  (RBT) dipelopori oleh Penrose (1959). Teori ini

beranggapan bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif apabila

memiliki sumber daya yang unggul, yaitu  sumber daya yang langka dan susah

untuk ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif didapatkan dengan

memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Sumber

daya perusahaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Tangible assets, adalah aset fisik dan keuangan yang perusahaan

gunakan untuk menyediakan nilai untuk konsumen. Contoh tangible

assets adalah peralatan produksi, bahan baku mentah, sumber daya

keuangan, real estate dan komputer.

2. Intangible asset, adalah aset yang tidak bisa dilihat dan disentuh, dan

menciptakan keunggulan kompetitif. Contoh intangible assets adalah

merek dagang, reputasi perusahaanm moral organisasi, pengetahuan

teknikal, paten, akumulasi pengalaman dalam perusahaan.
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3. Organizational capabilities, tidak sespesifik tangible assets dan

intangible assets. Organizatinal capabilities adalah skill dan cara dari

mengkombinasikan aset, orang, dan proses yang perusahaan gunakan

untuk mengubah input menjadi output

Masing-masing sumber daya tersebut memiliki kontribusi yang berbeda

dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif. Suatu sumber daya  perusahaan

dapat dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1) Sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan menangkap berbagai

peluang bisnis dan mengatasi berbagai tantangan.

2) Sumber daya tersebut mempunyai keunikan tersendiri dan sukar

diperoleh di pasar dan hanya dimiliki oleh beberapa pemain bisnis

semata.

3) Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk

memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Menurut  Resouce Based Theory,  intellectual capital  memenuhi kriteria-

kriteria sebagai sumber daya unik yang mampu menciptakan keungguan kompetitif

perusahaan  sehingga dapat menciptakan  value added  atau nilai tambah bagi

perusahaan. Dari penjelasan  resource based theory  di atas, dapat disimpulkan

bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu

sumber daya yang dimiliki perusahaan dari  aset tidak berwujud yang diungkapkan

adalah  intellectual capital. Jadi, pengungkapan  intellectual  capital  sebagai sebuah
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sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, yang salah

satunya dapat dilihat dari harga saham perusahaan.

2.2 Intellectual Capital (Modal Intelektual)

Intellectual capital dapat diartikan sebagai saham atau modal yang berbasis

pada pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Ketertarikan mengenai

Intellectual Capital (IC) berawal ketika Tom Stewart, juni 1991, menulis sebuah

artikel yang berjudul Brain Power- How Intellectual Capital Is Becoming

America’s Most Valuabel Asset, yang mengantar IC kepada agenda manajemen

(Ulum, 2009). Dalam artikelnya, Stewart mendefinisikan IC sebagai berikut

“ the sum of everything everybody in your company knows that gives you a

competitive edge in the market place. It is intellectual material –

knowledge, information, intellectual property, experience – that can be put

to use to create wealth”.

Arti  dari  artikel  tersebut  adalah mendefinisikan Intellectual Capital

sebagai jumlah semua orang dan segala sesuatu di perusahaan yang memberikan

keunggulan kompetitif di pasar. Materi dari intellectual capital adalah

pengetahuan,  informasi, kekayaan, pengalaman yang di manfaaatkan untuk

menciptakan  kekayaan.

Sebagaimana dalam islam, Allah memerintahkan kita untuk

memaksimalkan kemampuan akal yang diberikan kepada kita. Salah satunya, kita

dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi mungkin demi kemajuan umat bersama
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dan demi kebahagiaan  dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran

ayat 110 yang berbunyi:

               

              

    
110. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman

kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang

fasik.

Allah memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan akan

meninggikan derajat mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-

Mujadalah ayat 11:
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11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah

dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-Qur’an mewajibkan setiap manusia untuk banyak membaca guna

mengembangkan modal intelektualnya. Ayat al-Qur’an yang pertama kali turun

adalah perintah untuk membaca: “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang

menciptakan”(al-Alaqayat 3).

Modal intelektual merupakan modal terpenting dalam menjalankan bisnis,

karena modal ini mengarahkan pada kemampuan pelaku bisnis dalam menjalankan

kegiatan bisnisnya, termasuk diantaranya kemampuan akademis, kemampuan

verbal (berbicara), dan ability-nya serta kemampuan spiritualnya. Kita tidak boleh

lupa akan kebesaran Allah SWT yang mensukseskan kita dalam berbisnis.

        

55. berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang

yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Kekuatan memiliki arti yang luas, tergantung oleh jenis dan karakter suatu

pekerjaan dan profesi. Kekuatan disini meliputi kemampuan intelektual dan juga

ketrampilan tertentu. Kekuatan nabi Musa mengarah kepada arti fisik sementara

kekuatan Nabi Yusuf lebih condong pada intelektual (‘alim).
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2.2.1 Indikator Intellectual Capital

Secara umum komponen dalam  intelellectual capital adalah sebagai berikut

:

 Human Capital (HC)

Human capital  adalah kompetensi, pengetahuan,keterampilan, dan

kepribadian yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan kegiatan yang

bermanfaat sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan. Human

capital  berasal dari pendidikan dan pengalaman  yang dapat menghasilkan

inovasi melalui kreatifitas dan keterampilan yang dimiliki karyawan.

Human capital  dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan meningkatkan

pengetahuan karyawannya melalui pelatihan-pelatihan atau beasiswa untuk

melanjutkan kuliah ke tingkat yang lebih tinggi.

 Structural capital (SC)

Structural capital adalah sarana dan prasarana yang mendukung

karyawan untuk menciptakan kinerja yang optimum, meliputi kemampuan

organisasi menjangkau pasar,  hardware,  software, database, struktur

organisasi,  patent,  trademark, dan segala kemampuan organisasi untuk

mendukung produktivitas karyawan. Structural capital timbul dari proses

dan nilai organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal

perusahaan disertai pengembangan dan pembaharuan nilai untuk masa

depan. Structural capital mendukung  human  capital  untuk menghasilkan
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kinerja yang optimal dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh

perusahaan.

 Customer Capital (CC)

Relational capital  merupakan hubungan yang harmonis association

network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang

berasal dari para pemasok, pelanggan dan juga pemerintah dan masyarakat.

Customer capital  muncul melalui proses mengenal, belajar, dan percaya.

Seiring dengan proses  tersebut, maka timbul hubungan dengan perusahaan.

Pada saat  seseorang ingin membeli produk suatu perusahaan, maka

keinginan itu didasari oleh  kepercayaan, harga dan spesifikasi produk

tersebut. Semakin baik hubungan seseorang dengan perusahaan, maka

semakin besar kemungkinan untuk membeli produk tersebut. Customer

Capital antara lain terdiri dari merk, pelanggan, loyalitas pelanggan, nama

perusahaan, jaringan distribusi, kolaborasi bisnis, perjanjia lisensi, kontrak

yang menguntungkan dan perjanjian franchise.

2.2.2 Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)

Metode VAIC™, dikembangkan oleh Pulic (1998; 1999; 2000), didesain

untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiencydari aset berwujud

(tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki

perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan

value added(VA). VA adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan
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bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value

creation). Value added  (VA) merupakan efisiensi dari  human capital  (HC),

structural capital (SC),  dan  capital employed (CE).  Menurut Public (1998),

ketiga hubungan antara  value added,  human capital, structural capital, dan capital

employed adalah sebagai berikut.

1. Hubungan dari VA dan CE.  Value added capital employed  (VACA)

adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari

physical capital. Asumsi bahwa jika 1 unit dari CE menghasilkan

return  yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, berarti

perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE (dana yang

tersedia).

2. Hubungan  dari  VA dan HC.  Value added human capital  (VAHU)

menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang

dikeluarkan untuk tenaga kerja. VAHU mengindikasikan kemampuan

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

3. Hubungan 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, semakin besar kontribusi HC dalam value creation, maka

akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. SC adalah VA

dikurangi HC.

2.3 Kinerja Keuangan (Financial Performance)
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Kinerja keuangan adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan perusahaan

atas berbagai aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang

dimilikinya untuk menghasilkan laba. Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja

keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur

keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba,

sedangkan menurut IAI (2007:3) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan

dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.  Pengukuran

kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“, yaitu kualifikasi dan

efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis

selama periode akuntansi.

Menurut Munawir (2000:31); “Laporan keuangan merupakan alat yang

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan

dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.” Dengan melihat laporan

keuangan suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan

tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga

digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan sebagai berikut:
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        ....
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara

kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana

Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, .....” (Q.S. Al Baqarah: 282).

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat

digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan dapat mempertahankan  investasi

mereka  di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Daripada itu

pengukuran juga dilakukan untuk  memperlihatkan  kepada investor maupun

pelanggan atau masyarakat umum bahwa perusahaan memiliki kreadibilitas yang

baik. Adapun tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31)

adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui  tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

b) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
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c) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga

atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat

pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Untuk mengetahui kinerja yang dicapai oleh perusahaan maka dilakukan

pengukuran kinerja. Ukuran kinerja yang umum digunakan yaitu ukuran kinerja

keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang

dikeluarkan secara periodik yang  memberikan suatu gambaran tentang posisi

keuangan perusahaan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan digunakan

rasio-rasio keuangan. Berbagai rasio dapat digunakan, tetapi dalam penelitian ini

digunakan rasio keuangan yang mencerminkan efisiensi perusahaan terhadap total

aktiva yaitu Return on Asset  (ROA). ROA dpilih daripada ROE karena total

ekuitas yang merupakan denominator ROE adalah salah satu komponen dari

VACA. Jika menggunakan ROE, maka akan terjadi double counting atas akun yang

sama (yaitu ekuitas), dimana VACA yang dibangun dari akun ‘ekuitas’ dan ‘laba

bersih’) sebagai variabel independen dan ROE ( yang juga dibangun dari akun

‘ekuitas’ dan ‘laba bersih’) menjadi variabel dependen. ROA dikalkulasikan dengan

formula :

ROA= LABA BERSIH /TOTAL ASET
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2.4 Nlai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan

perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tercermin pada harga saham

perusahaan. Jadi harga saham merupakan cerminan nilai suatu perusahaan.

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan, sebaliknya

semakin rendah harga saham maka nilai perusahaan juga rendah atau kinerja

perusahaan kurang baik.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya

adalah faktor likuiditas perusahaan. Likuiditas diperlukan untuk membiayai

operasional perusahaan, ,embayar hutang jatuh tempo, melakukan ivestasi

perusahaan serta membayar dividen. Investor akan menilai positif perusahaan

dengan tingkat likuiditas yang baik karena memberikan jaminan keamanan bagi

investasi yang dilakuka oleh investor.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah kepemilikan

saham oleh publik. Wicaksono (2002) menjelaskan bahwa pada umumnya

pemegang saham publik juga memiliki kepentingan- kepentingan berupa

peningkatan nilai perusahaan dan memperoleh imbal hasil berupa dividen. Fungsi

kontrol dari pemegang saham publik akan mengawasi agar perusahaan dijalankan

menurut koridor yang benar.

Aspek lain yang tak kalah penting sebagai faktor yang mempengruhi nilai

perusaan adalah kinerja sosial perusahaan. Semaik baik kinerja yang dilakukan

perusahaan dalam memperbaiki lingkungannya, maka nilai perusahaan semakin
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meningkat. Hal tersebut disebabkan karena para investor saat ini lebih tertarik

untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan yang ramah lingkungan.

Pandangan praktik akuntansi  konservatif  menekankan bahwa investasi

perusahaan dalam  IC  yang disajikan dalam laporan keuangan, dihasilkan dari

kenaikan  selisih antara nilai pasar dan nilai buku.  Belkaoui  (2003) menegaskan

jika  pasar telah  tercapai  kondisi  yang  efisien, maka investor akan memberikan

nilai yang tinggi terhadap perusahaan yang memiliki IC lebih besar. Selain itu, jika

IC merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan  keunggulan

kompetitif, maka IC akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan

perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan (Chen et al., 2005).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO PENELITI JUDUL HASIL

1 Nur Chayati Dan

Lulus Kurniasih

(2015)

Pengaruh Inkremenral

Informasi Akuntansi Dan

Intellectual Capital

Terhadap Nilai

Perusahaan

Hasil penelitian membuktikan bahwa hanya

human capital  dan  innovation capital  yang

berpengaruh

signifikan terhadap nilai perusahaan

2 Arifiningtiyas Pengaruh Audit Internal, Audit internal tidak berpengaruh positif
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Widyaningrum

(2014)

Intellectual Capital,

Dan Good Corporate

Governance

Terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan

Terhadap kinerja  keuangan  perusahaan,

Intellectual capital  berpengaruh positif

Terhadap kinerja keuangan  perusahaan,

Good corporate governance  berpengaruh

Positif terhadap kinerja keuangan

perusahaan, Audit  internal,  intellectual

capital

Dan  good corporate governance  secara

simultan  tidak berpengaruh positif

Terhadap kinerja keuangan perusahaan

3 Ivan Herdyanto

(2013)

Pengaruh Intellectual

Capital Pada

Financial Performance

Perusahaan

Intellectual Capital  berpengaruh

Positif dan berpengaruh signifikan pada

Return on Asset, Return on Equity, dan Asset

Turnover. Intellectual Capital  hanya tidak

berpengaruh signifikan pada  Growth

Revenue.

4 Pramundityo

Prasetyanto

(2013)

Pengaruh Struktur

Kepemilikan Dan

Kinerja Intellectual

Capital Terhadap

Nilai Perusahaan

Pada perusahaan sektor

Keuangan di Indonesia  struktur kepemilikan

manajerial dan struktur kepemilikan

Institusi onal  tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap nilai perusahaan

(Tobin’s Q).  Namun,  struktur kepemilikan

yang berasal dari kepemilikan saham

Asing memiliki pengaruh signifikan terhadap

nilai perusahaan (Tobin’s Q) dengan
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Arah positif.  Hasil penelitian ini juga

menunjukkan bahwa  kinerja  intellectual

Capital (VAIC

TM

) berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan (Tobin’s Q).

5 Rendy Cahyo

Hadiwijaya

(2013)

Pengaruh Intellectual

Capital

Terhadap Nilai

Perusahaan Dengan

Kinerja Keuangan

Sebagai Variabel

Intervening

Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1)

intellectual capital  berpengaruh

secara positif  dan signifikan  terhadap

kinerja keuangan. (2)  intellectual capital

tidak berpengaruh positif terhadap  nilai

perusahaan. (3)  kinerja keuangan

berpengaruh secara positif  dan signifikan

dalam memediasi hubungan antara

intellectual capital dan nilai perusahaan.

6 Gema Pramudita

(2012)

Pengaruh Intellectual

Capital

Terhadap Nilai Pasar Dan

Kinerja

Keuangan Perusahaan

Perbankan

Intellectual capital  berpengaruh

Siginifikan negatif terhadap nilai pasar

(M/B), signifikan positif terhadap kinerja

Keuangan  yang diukur  dengan ROA dan

ROE, tetapi tidak berpengaruh terhadap

GR.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan  Resources Based Theory, sebuah perusahaan dipersepsikan

sebagai  kumpulan dari asset maupun kemampuan berwujud dan tak berwujud.
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Teori ini  menyatakan bahwa penggunaan asset berwujud (tangible) dan tak

berwujud (intangible) yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien dapat

menunjukkan kinerja dari suatu perusahaan. Kinerja perusahaan berhubungan erat

dengan pengkombinasian terbaik dari tenaga kerja dan modal yang dimiliki

perusahaan. RBT memandang pengkombinasian tersebut sumber daya unik,

bernilai, namun susah ditiru (Habiburrochman, 2008). Teori ini juga

mengungkapkan intellectual capital memenuhi kriteria-kriteria sebagai sumber

daya yang unik untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan

sehingga mampu menciptakan nilai bagi perusahaan.

Sedangkan dari Stakeholder Theory menyatakan bahwa manajemen

perusahaan  akan berusaha memperoleh  value added  (nilai tambah) yang

selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada seluruh  stakeholder.  Oleh karena

itu, para  stakeholder  akan  berperan sebagai  kontrol dalam penggunaan dan

pengelolaan sumber daya perusahaan termasuk intellectual capital.  Teori ini juga

menyatakan bahwa  Value Added  merupakan sebuah ukuran yang lebih akurat

dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba akuntansi

yang hanya merupakan ukuran return bagi pemegang saham.

Modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai

perusahaan maupun kinerja keuangan. Menurut Khasmir (2005: 263) untuk

mengetahui kondisi suatu perusahaan maka dapat dilihat dari laporan keuangan

yang disajikan oleh perusahaan secara periodik. Banyak variabel yang telah

diungkapkan untuk menguji kinerja keuangan perusahan. Penelitian ini

menggunakan  intellectual capital  sebagai variabel untuk menguji kinerja keuangan
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perusahaan. Intellectual capital  merupakan bagian dari  intangible asset  yang

memegang peranan lebih besar dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan

dibandingkan dengan  tangible asset. Intangible asset  ini terdiri atas sumber daya

manusia yang dapat diukur melalui  intellectual capitalnya dan teknologi informasi

yang mampu untuk memperkenalkan dan membuka jaringan bagi perusahaan.

Intellectual capital yang diperoleh dari budaya pengembangan perusahaan

maupun kemampuan perusahaan dalam memotivasi karyawannya akan

menghasilkan ide-ide kreatif serta inovasi yang akan mampu mempertahankan

eksistensi perusahaan tersebut atau bahkan membuatnya berkembang. Pihak

perusahaan harus dapat mengelola organisasi secara maksimal khususnya dalam

upaya penciptaan nilai bagi  perusahaan agar dapat mendorong meningkatnya inerja

keuangan perusahaan (Ulum, 2007: 15). Penciptaan nilai dalah dengan

memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan melalui  intellectual

capitalnya, yang terdiri dari  human capital  (ketrampilan, kemampuan dan motivasi

karyawan), aset fisik, maupun customer/employed capital.

Berdasarkan uraian diatas, gambar berikut merupakan kerangka pemikiran

penelitian ini.

H1

H2

Intelletual Capital

VAIC

TM

Kinerja Keuangan Perusahaan

Return On Asset (ROA)

Nilai Perusahaan

Price Book Value (PBV)
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

2.7 Pengembangan Hipotesis

Dalam pendekatan Resources Based Theory menyatakan bahwa perusahaan

akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik

dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis yang

penting (aset berwujud dan tidak berwujud). Sebuah perusahaan yang mampu

mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif maka hal tersebut dapat

menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Sumber daya

manusia yang berketerampilan dan kompetensi tinggi merupakan keunggulan

kompetitif bagi perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan dan menelola

potensi yang dimiliki karyawannnya dengan baik, maka hal itu dapat meningkatkan

produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat, maka pendapatan

dan profit perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya pendapatan dan laba

perusahaan dapat mengakibatkan ROA perusahaan juga meningkat (Pramelasari,

2010). Berdasarakan uraian tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini

adalah:

H1 : Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
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Teori stakeholder menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manajemen

perusahaan bertujuan pada penciptaan nilai/Value Creation, kepemilikan serta

pemanfaatan sumber daya Intellectual Capital memungkinkan perusahaan

mencapai keunggulan bersaing dan meningkatkan nilai tambah (value added).

Salah satu keunggulan IC adalah sebagai alat untuk menentukan nilai perusahaan

(Edvinsson dan Malone, 1997). Semakin tinggi modal intelektual yang dimiliki

karyawan maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk meningkatkan

kinerjanya. Dengan keahlian, pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang

dimiliki oleh para karyawan, maka akan menghasilkan suatu hasil kerja yang

optimal sesuai dengan target kerjanya. Hal ini akan meningkatkan kinerja

perusahaan yang nantinya akan direspon positif oleh stakeholder salah satunya

investor. Para investor di pasar modal akan menunjukkan apresiasi dengan

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Pertambahan investasi tersebut akan

berdampak pada naiknya nilai perusahaan. Oleh karena itu, Intellectual Capital

diyakini memegang peranan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H1 : Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan


