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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Resources Based Theory

Resources Based Theory menyatakan bahwa perusahaan memiliki

keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan perusahaan untuk memiliki kinerja

jangka panjang yang baik. Resources yang berharga dan langka dapat diarahkan

untuk menciptakan keunggulan bersaing, sehingga resources yang dimiliki

mampu bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer atau digantikan (Ulum,

2016). Agar dapat bersaing, organisasi membutuhkan dua hal utama. Pertama,

memiliki  keunggulan dalam sumber daya yang dimilikinya, baik berupa aset yang

berwujud (tangible assets) maupun yang tidak berwujud (intangible assets).

Kedua, adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya

tersebut secara efektif. Kombinasi dari aset dan kemampuan akan menciptakan

kompetensi yang khas dari sebuah perusahaan, sehingga mampu memiliki

keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya (Susanto, 2007).

Lebih lanjut Susanto menjelaskan bahwa dalam teori ini, hal yang paling

utama adalah menentukan sumber daya kunci yang potensial bagi perusahaan

untuk meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu

dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap berbagai jenis sumber daya yang

dimiliki oleh perusahaan. Menurut Daft (dalam Susanto, 2007), sumber daya

perusahaan mencakup seluruh aset, kapabilitas, proses organisasi, atribut-atribut,
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pengetahuan, dan sebagainya yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang

memungkinkan perusahaan tersebut memperbaiki tingkat efisiensi dan

efektivitasnya.

Sumber daya perusahaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sumber

daya yang berwujud, tidak berwujud dan sumber daya manusia. Sumber daya

yang berwujud misalnya aset fisik yang dimiliki perusahaan sedangkan sumber

daya yang tidak berwujud dapat berupa merk dagang. Masing-masing sumber

daya tersebut memiliki kontribusi yang berbeda dalam upaya mencapai

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan sehingga perusahaan harus dapat

menentukan sumber daya kunci yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif

perusahaan yang berkelanjutan. Dalam menentukan sumber daya kunci RBT

memberikan beberapa kriteria, yaitu (Pramelasari, 2010) :

a) Sumber daya tersebut mampu mendukung kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik dibandingkan dengan

perusahaan pesaing.

b) Sumber daya tersebut tersedia dalam jumlah terbatas atau langka dan tidak

mudah ditiru. Terdapat empat karakteristik yang mengakibatkan sumber

daya menjadi sulit ditiru, yaitu sumber daya tersebut unik secara fisik,

memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar  untuk

memperolehnya, sumber daya unik yang sulit dimiliki dan dimanfaatkan

pesaing, dan sumber daya yang memerlukan investasi

c) Sumber daya tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Semakin banyak keuntungan yang menjadi milik perusahaan akibat
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pemanfaatan sumber daya tertentu, maka semakin berharga sumber daya

tersebut.

d) Durability (daya tahan sumber daya), semakin lambat suatu sumber daya

mengalami depresiasi, semakin berharga sumber daya tersebut. apalagi

bila sumber daya yang dapat mengalami apresiasi, seperti brand

awareness reputasi, dan budaya perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori berbasis sumber daya,

jika perusahaan mampu mengelola sumber daya yang efektif maka akan dapat

menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para  pesaing. Sumber daya yang

dimiliki perusahaan meliputi: sumber daya alam yang cukup, promosi yang

menarik, hubungan dengan pelanggan, inovasi, serta karyawan dan manajer yang

bekerja secara profesional. Dengan adanya keunggulan ini perusahaan diharapkan

dapat meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun berjalan maupun di masa

yang akan datang.

2.1.2 Stakeholder Theory

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk

melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori ini

menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi

tentang bagaimana aktivitas organisasi memengaruhi mereka (sebagai contoh,

melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dll), bahkan ketika mereka

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka
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tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam

kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004).

Lebih lanjut Deegan (2004) menyatakan bahwa teori stakeholder

menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau

ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara

sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan

intelektual mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder.

Ulum (2016) menyatakan bahwa tujuan utama dari teori stakeholder

adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder

mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan

hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan

yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi

dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan

meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya, inti keseluruhan

teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan

stakeholder menjalankan hubungan mereka.

Dalam konteks intellectual capital, teori stakeholder berargumen bahwa

seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan adil dan manajer harus

mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder. Melalui pemanfaatan

seluruh potensi perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical

capital), maupun structural capital, maka perusahaan akan mampu menciptakan

value added bagi perusahaan. Adanya peningkatan value added tersebut dapat
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meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan di mata stakeholder

akan meningkat.

2.1.3 Legitimacy Theory

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori stakeholder. Teori

legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk

menjamin operasi mereka berada dalam batasan dan norma yang berlaku di

masyarakat (Ulum, 2016). Selanjutnya Deegan (2004) mengungkapkan bahwa

dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela

melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang

diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat

‘kontrak sosial’ antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut

beroperasi.

Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar

harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan

operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya

waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan dimana

mereka beroperasi (Deegan, 2004).

Ulum (2016) menyatakan bahwa menurut pandangan teori legitimasi,

perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan kapasitas IC-nya dalam laporan

keuangan untuk memperoleh legitimasi dari publik atas kekayaan intelektual yang

dimilikinya. Pengakuan legitimasi publik ini menjadi penting bagi perusahaan

untuk mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan sosial perusahaan.
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2.1.4 Definisi Intellectual Capital

Definisi intellectual capital telah banyak diungkapkan oleh beberapa

peneliti. Brooking, 1996 (dalam Ulum, 2016) menyatakan bahwa IC adalah istilah

yang diberikan kepada kombinasi dari aset tidak berwujud (intangible assets),

properti intelektual, karyawan dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan

untuk dapat berfungsi.

Menurut Wahyuni (2016) intellectual capital juga dapat didefinisikan

sebagai kombinasi dari sumber daya intangible dan kegiatan-kegiatan yang

membolehkan organisasi mentransformasi sebuah material, keuangan dan sumber

daya manusia dalam sebuah kecakapan sistem untuk menciptakan stakeholder

value. Pengertian lain menyebutkan bahwa IC adalah kumpulan aset tersembunyi

yang dimiliki organisasi, seperti brands, trademarks, dan patents serta aset

lainnya yang tidak nampak pada laporan keuangan. IC adalah sumber daya paling

penting bagi organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. (Roos

dan Roos, 1997 dalam Ulum, 2016).

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 Valuable Asset, yang mengantar

IC kepada agenda manajemen (Ulum, 2016). 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”.
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Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan intellectual capital adalah modal yang dimiliki perusahaan,

berupa aset tidak berwujud seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas yang dapat

menjadikan keunggulan/ nilai lebih bagi perusahaan tersebut serta dapat

menciptakan keuntungan di masa yang akan datang.

2.1.5 Klasifikasi Intellectual Capital

Definisi-definisi mengenai intellectual capital telah mengarahkan

beberapa peneliti untuk mengembangkan komponen/ klasifikasi spesifik atas IC.

Moeheriono (2012) menyebutkan banyak praktisi (Stewart, Sveiby, Saint-Onge,

Bontis) yang menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen

utama, yaitu sebagai berikut.

1. Human Capital sebagai modal manusia, merupakan lifeblood dalam modal

intelektual. Disinilah sumber innovation dan improvement, tetapi

merupakan komponen yang sulit diukur. Human capital juga merupakan

tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan

kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human capital dapat

meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang

dimiliki karyawannya. Oleh karena itu, human capital merupakan sumber

daya kunci yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan

sehingga perusahaan mampu bersaing dan bertahan di lingkungan bisnis

yang dinamis. Dengan memiliki karyawan yang berkeahlian dan

berketerampilan, maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan

menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut.
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2. Structural Capital atau Organizational Capital sebagai modal organisasi,

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 manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen

dan semua bentuk intellectual yang dimiliki perusahaan. Seorang individu

dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi

memiliki system dan prosedur yang buruk, maka intellectual capital tidak

dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat

dimanfaatkan secara maksimal.

3. Relational Capital atau Customer Capital sebagai modal pelanggan,

merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara

nyata. Relational Capital merupakan hubungan yang harmonis/

association network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya,

baik yang berasal dari 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. Relational Capital dapat muncul dari

berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai

bagi perusahaan tersebut.

Sedangkan IFAC (1998) mengklasifikasikan intellectual capital dalam tiga

kategori, yaitu: organizational capital, relational capital, dan human capital.
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Organizational capital meliputi intellectual property dan infrastructure assets.

Tabel 2.1 menyajikan pengklasifikasian komponen intellectual capital tersebut.

Tabel 2.1
Klasifikasi Komponen Intellectual Capital

Organizational Capital Relational Capital Human Capital
Intellectual Property :
Patents
Copyrights
Design Rights
Trade Secret
Trademarks
Service marks
Infrastructure Assets :
Management philosophy
Corporate culture
Management processes
Information systems
Networking systems
Financial relations

Brands
Customers
Customers loyalty
Backlog orders
Company names
Distribution channels
Bussiness
collaboration
Licensing agreements
Favourable contracts
Franchising
agreements

Know-how
Education
Vocational qualification
Work-related knowledge
Work-related competencies
Enterpreneurial spirit,
innovativeness, proactive
and reactive abilities,
changebility
Psycometric valuation

Sumber: IFAC (1998) dalam Ulum (2016)

2.1.6 Pengukuran Intellectual Capital

Metode pengukuran IC dapat dikelompokkan ke dalam dua  kategori (Tan

et al., 2007), yaitu:

1. Kategori yang tidak menggunakan pengukuran moneter; dan

2. Kategori yang menggunakan ukuran moneter.

Metode yang kedua tidak hanya termasuk metode yang mencoba

mengestimasi nilai uang dari IC, tetapi juga ukuran-ukuran turunan dari nilai uang

dengan menggunakan rasio keuangan. Berikut adalah daftar ukuran IC yang

berbasis non-moneter (Tan et al., 2007):

a. The Balance Scorecard, dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1992);
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b. Brooking’s Technology Broker method (1996);

c. The Skandia IC Report method oleh Edvinssion dan Malone (1997);

d. The IC-Index dikembangkan oleh Roos et al. (1997);

e. Intangible Asset Monitor approach oleh Sveiby (1997);

f. The Heuristic Frame dikembangkan oleh Joia (2000);

g. Vital Sign Scorecard dikembangkan oleh Vanderkaay (2000); dan

h. The Ernst & Young Model (Barsky dan Marchant, 2000).

Sedangkan model penilaian IC yang berbasis moneter adalah (Tan et al.,

2007):

a. The EVA and MVA model (Bontis et al., 1999);

b. The Market-to-Book Value model (beberapa penulis);

c. Tobin’s q method (Luthy, 1998);

d. Pulic’s VAIC™ Model (1998, 2000);

e. Calculated intangible value (Dzinkowski, 2000); dan

f. The Knowledge Capital Earnings model (Lev dan Feng, 2001).

2.1.7 iB-VAIC (Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient)

Metode value added intellectual coefficient (VAIC) dikembangkan oleh

Pulic di desain untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari

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

dimiliki perusahaan. VAIC merupakan instrumen untuk mengukur kinerja

intellectual capital perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin

untuk dilakukan, karena dikonstruksikan dari akun-akun dalam laporan keuangan
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(Ulum, 2009). Akun-akun  yang digunakan  dalam  menghitung  VAIC adalah

akun-akun yang lazim digunakan pada perusahaan konvensional.

Dalam penelitiannya, Ulum (2013) memformulasikan model penilaian

kinerja intellectual capital untuk perbankan syariah yang dinamakan iB-VAIC

(Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient) merupakan modifikasi

dari model yang telah ada yaitu VAIC. VAIC di desain untuk mengukur kinerja

intellectual capital perusahaan-perusahaan dengan jenis transaksi yang umum.

Sementara perbankan syariah memiliki  jenis  transaksi sendiri  yang  relatif

berbeda dari bank perbankan umum atau konvensional. Berikut tahapan mengukur

intellectual capital dengan menggunakan model iB-VAIC menurut Ulum (2013),

yaitu :

A. Tahap pertama dengan menghitung iB-Value Added (iB-VA). iB-VA

dihitung dengan menggunakan cara yaitu sebagai berikut :

iB-VA = OUT - IN

OUT (Output): Total pendapatan, diperoleh dari:

1. Pendapatan bersih kegiatan syariah = pendapatan operasi utama kegiatan

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

syirkah temporer. Pendapatan operasi utama kegiatan syariah terdiri:

a. Pendapatan penyaluran dana

1) Dari pihak ketiga bukan bank

a) Pendapatan dari jual beli (pendapatan marjin murabahah)

b) Pendapatan bersih salam parallel

c) Pendapatan bersih istishna parallel
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d) Pendapatan sewa ijarah

e) Pendapatan pendapatan bagi hasil musyarakah

f) Pendapatan bagi hasil mudharabah

g) Pendapatan dari penyertaan

h) Lainnya

2) Dari Bank Indonesia

a) Bonus SBIS

b) Lainnya

3) Dari bank-bank lain di Indonesia

a) Bonus dari bank syariah lain

b) Pendapatan bagi hasil mudharabah

c) Tabungan mudharabah

d) Deposito mudharabah

e) Sertifikat investasi mudharabah antar bank

f) Lainnya

b. Pendapatan operasi lainnya

1) Jasa investasi terikat (mudharabah muqayyadah)

2) Jasa layanan

3) Pendapatan dari transaksi valuta asing

4) Koreksi PPAP

5) Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rek. Administrasi

6) Lainnya

c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah temporer
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1) Pihak ketiga bukan bank

a) Tabungan mudharabah

b) Deposito mudharabah

c) Lainnya

2) Bank Indonesia

a) FPJP syariah

b) Lainnya

3) Bank-bank lain di Indonesia dan di luar Indonesia

a) Tabungan mudharabah

b) Deposito mudharabah

c) Sertifikat investasi mudharabah antar bank

d) Lainnya

2. Pendapatan non operasional

IN (input): Beban usaha/operasional dan beban non operasional kecuali

beban kepegawaian/karyawan.

Beban usaha/operasional kecuali beban kepegawaian:

a. Beban penyisihan kerugian asset produktif-bersih

b. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi

c. Beban operasi lainnya

d. Beban bonus titipan wadiah

e. Beban administrasi dan umum

f. Beban penurunan nilai surat nerharga

g. Beban transaksi valuta asing
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h. Beban promosi

i. Beban lainnya

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

sebagai berikut:

iB-VA= OP + EC + D + A

Keterangan:

OP : operating profit (laba operasi/laba usaha)

EC : employee costs (beban karyawan)

D  : depreciation(depresiasi)

A  : amortization (amortisasi)

B. Tahap kedua dengan menghitung Value Added Capital Employed (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.

VA
iB-VACA =

CE

Keterangan :

iB-VACA: Value Added Capital Employed: rasio dari iB-VA terhadap CE

iB-VA : Value Added

CE : Capital Employed: dana yang tersedia (total ekuitas)

C. Tahap ketiga dengan menghitung iB-Value Added Human Capital (iB-

VAHU). iB-VAHU menunjukkan berapa banyak iB-VA dapat dihasilkan
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dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan

kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC

terhadap value added organisasi.

VA
iB-VAHU =

HC

Keterangan :

iB-VAHU: Value added Human Capital: rasio dari iB-VA terhadap HC

iB-VA : Value added

HC : Human capital: beban karyawan

D. Tahap keempat dengan menghitung Structural Capital Value Added (iB-

STVA). Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk

menghasilkan satu rupiah dari iB-VA dan merupakan indikasi bagaimana

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

SC
iB-STVA =

VA

Keterangan :

STVA : Structural Capital Value Added: rasio dari SC terhadap iB-VA

SC : Structural capital: iB-VA – HC

iB-VA : Value Added

E. Tahap kelima Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (iB-VAIC)

IB-VAIC mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat

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

merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu :



30

iB-VAIC = iB-VACA + iB-VAHU + iB-STVA

Hasil perhitungan iB-VAIC dapat dijadikan sebagai pemeringkat terhadap

sejumlah perbankan. Sejauh ini, belum ada standar tentang skor kinerja IC

tersebut, namun penelitian Ulum (2008) telah merumuskan untuk memberikan

kategori dari hasil perhitungan VAIC, yaitu :

1. Top performers– skor VAIC di atas 3,00

2. Good performers– skor VAIC antara 2,0 sampai 2,99

3. Common performers– skor VAIC antara 1,5 sampai 1,99

4. Bad performers– skor VAIC di bawah 1,5

2.1.8 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahan merupakan ukuran-ukuran tertentu yang

dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam

menghasilkan laba. 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.
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Firer dan Williams (2003) menyatakan dimensi tradisional kinerja

perusahaan terdiri dari :

1. Profitability

2. Productivity

3. Market Valuation

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio profitabilitas, yang

mengukur kinerja keseluruhan sebuah perusahaan dan efisiensinya dalam

mengelola aktiva, kewajiban dan ekuitas (Fraser & Ormiston, 2008). Adapun rasio

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets (ROA).

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Return on asset (ROA)

merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan

total asset (Chen et al, 2005). ROA dihitung dengan membagi laba bersih (net

income) dengan total asset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka

perusahaan tersebut semakin efisien dalam  menggunakan asetnya, baik aset fisik

maupun aset non-fisik (intellectual capital) yang akan menghasilkan keuntungan
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2.1.9 Pandangan Islam terhadap Intellectual Capital

Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah, manusia telah diberi kelebihan

dibanding makhluk hidup lainnya yaitu akal pikiran. Dengan adanya akal, hanya

manusialah makhluk Allah yang akan dapat menjadi khalifah atau penguasa di

muka bumi ini. Akal dapat membantu kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki
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indera, untuk mengenali dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang

terdapat di alam semesta atau yang tertulis dalam Kitab-Nya.

Dengan adanya kelebihan di antara makhluk Allah yang lainnya tentu kita

harus menyadari, memahami serta mensyukuri nikmat tersebut. Adapun cara kita

untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini adalah dengan memanfaatkan

akal pikiran sebagai modal intelektual dengan sebaik-baiknya, yaitu menggunakan

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

berada di jalan Allah. Bagi seseorang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah

SWT, menggunakan akal pikirannya serta mengarahkan hawa nafsunya sesuai

dengan ajaran syariat, maka hal itu akan menjadi 'magnet' yang akan membuka

diri untuk menerima lebih banyak karunia lagi yaitu berupa hidayah,

bertambahnya ilmu dan keimanannya.

Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat orang–orang beriman

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

berbunyi :

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,
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“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. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Az-Zumar (39): 9

dan Ar-Ra’d (13): 19 yang artinya : “... hanya orang yang berakal sehat yang

dapat menerima pelajaran.” Selain itu, Allah juga mewajibkan setiap manusia

untuk banyak membaca guna mengembangkan modal intelektualnya. Hal ini

sesuai dengan ayat Al-Qur’an yang pertama kali turun yaitu perintah untuk

membaca, “bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan” (Q.S

Al-Alaq : 3).

Apabila dikaitkan dengan perusahaan khususnya perbankan syariah, maka

dalam menjalankan usaha dan kegiatan operasionalnya bank syariah harus

menerapkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist.

Selain itu, menjauhkan diri dari transaksi yang diharamkan seperti tadlis

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

risywah (suap-menyuap) dan bathil (Karim : 2009). Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam Al-Quran yang berbunyi :
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Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [QS An- Nisa’

(4) : 29].

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Review Penelitian Terdahulu

No Peneliti Tahun Judul
Variabel /

Analisis Data
Hasil

1 Siti
Nurhayati

2017 Analisa
Pengaruh
Intellectual
Capital
terhadap
Kinerja Pasar
dan Kinerja
Keuangan
pada
Perusahaan
LQ45 yang
Terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia
Periode Tahun
2010-2013

Variabel X :
Intellectual
Capital (VACA,
VAHU dan
STVA)

Variabel Y :
Kinerja Pasar
(Tobins’Q) dan
Kinerja Keuangan
(ROA dan ATO)

Analisis : Regresi
Data Panel

Intellectual Capital
(VAIC) dan
VACA
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja pasar dan
kinerja keuangan.
VAHU
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja keuangan
(ROA) dan STVA
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja keuangan
(ATO) sedangkan
VAHU tidak
berpengaruh
signifikan kinerja
pasar dan kinerja
keuangan (ATO),
dan STVA tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja pasar dan
kinerja keuangan
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(ROA).
2 Nur Dina

Kamilia
2016 Analisis

Intellectual
Capital
dengan iB-
VAIC
terhadap
Return on
Asset (Studi
Empiris pada
Bank Umum
Syariah di
Indonesia
Tahun 2011-
2014)

Variabel X :
Intellectual
Capital

Variabel Y :
Return On Asset
(ROA)

Analisis : Regresi
Linear Sederhana

Intellectual Capital
secara signifikan
mempengaruhi
Return On Asset
(ROA)

3 Mustika
Diah Utami

2016 Pengaruh
Intellctual
Capital dan
Sharia
Compliance
terhadap
Kinerja
Keuangan
pada Bank
Umum
Syariah di
Indonesia

Variabel X :
Intellectual
Capital dan
Sharia
Compliance

Variabel Y :
Kinerja Keuangan

Analisis : Regresi
Data Panel

VAHU, STVA dan
Zakat Performance
Ratio berpengaruh
positif signifikan
terhadap ROA.
Sedangkan variabel
VACA dan
Equitable
Distribution Ratio
tidak berpengaruh
terhadap ROA dan
Profit Sharing
Ratio berpengaruh
negatif signifikan
terhadap ROA.

4 Sofie
Nurlaily
Eka Putri

2016 Pengaruh
Intellectual
Capital
Performance
terhadap
Kinerja Bank
(Studi Kasus:
Bank
Malaysia yang
Beroperasi di
Indonesia dan
Bank
Indonesia
yang

Variabel X :
Intellectual
Capital (VAIC)

Variabel Y :
Kinerja Bank
pada tahun
berjalan dan masa
depan

Analisis : Partial
Least Squares
(PLS)

VAHU tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
ROA, sedangkan
STVA dan VACA
berpengaruh
signifikan terhadap
ROA. BOPO dan
DER berpengaruh
negatif signifikan
terhadap ROA
serta LDR
berpengaruh positif
signifikan terhadap
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Beroperasi di
Malaysia)

ROA.

5 Simarmata
dan
Subowo

2016 Pengaruh
Intellectual
Capital
terhadap
Kinerja
Keuangan dan
Nilai
Peerusahaan
Perbankan
Indonesia

Variabel X :
Intellectual
Capital (capital
employed, human
capital, structural
capital)

Variabel Y :
Kinerja Keuangan
(ROA) dan Nilai
Perusahaan
(PBV)

Analisis : Regresi
linear berganda

Intellectual Capital
(VAIC)
berpengaruh
terhadap ROA dan
PBV. Capital
Employed
berpengaruh positif
terhadap ROA,
namun
berpengaruh
negarif terhadap
PBV. Human
Capital
berpengaruh positif
terhadap ROA dan
PBV sedangkan
Structural Capital
berpengaruh
negatif terhadap
ROA dan PBV.

6 Arly
Ichmawan

2014 Analisis
Pengaruh
Intellectual
Capital
terhadap
Kinerja
Keuangan
Bank Umum
Syariah di
Indonesia

Variabel X :
Intellectual
Capital (VAIC)

Variabel Y :
Kinerja Keuangan
Bank Syariah
(Profit Sharing
Ratio, Zakat
Performance
Ratio, Equitable
Distribution
Ratio)

Analisis : Regresi
Linear Berganda

Intellectual Capital
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja keuangan
bank umum
syariah dan tidak
dapat digunakan
untuk memprediksi
kinerja keuangan
masa depan. Selain
itu rata-rata
pertumbuhan
intellectual capital
(ROGIC) juga
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja bisnis BUS
masa depan.

7 Martha
Kartika dan
Saarce
Elsye

2013 Pengaruh
Intellectual
Capital pada
Profitabilitas

Variabel X :
Intellectual
Capital

Value Added
Human Capital
(VAHU) tidak
berpengaruh
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Hatane Perusahaan
Perbankan
yang
Terdaftar di
BEI pada
Tahun 2007-
2011

Variabel Y :
Profitabilitas
(ROA)

Analisis : Regresi
Linear Berganda

terhadap
profitabilitas.
Sedangkan
Structural Capital
Value Added
(STVA) dan Value
Added Capital
Employed (VACA)
berpengaruh positif
signifikan terhadap
profitabilitas.

8 Ihyaul
Ulum

2007 Pengaruh
Intellectual
Capital
terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Perbankan di
Indonesia

Variabel X :
Intellectual
Capital (VAIC)

Variabel Y :
Kinerja Keuangan
(ROA, ATO, GR)

Analisis : Partial
Least Squares
(PLS)

Terdapat pengaruh
positif IC terhadap
kinerja keuangan
perusahaan masa
depan; VAHU dan
ROA merupakan
indikator paling
signifikan untuk
VAIC dan kinerja
keuangan
perusahaan selama
3 tahun, sementara
VACA hanya
signifikan untuk
tahun 2006.

Sumber : Diolah dari beberapa hasil penelitian, 2017

2.3 Pengembangan Hipotesis

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.

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

terhadap Kinerja Keuangan

Value Added Capital Employed (VACA) menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa capital asset yang apabila

dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
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Pemanfaatan capital employed yang efisien dapat meningkatkan ROA, karena

modal yang digunakan merupakan nilai aset yang berkontribusi pada kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Semakin baik perusahaan mengelola

CE, menunjukkan semakin baik perusahaan mengelola aset. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa capital employed memiliki  arah yang positif terhadap ROA.

Bukti empiris mengenai pengaruh positif VACA terhadap ROA ditunjukkan oleh

Chen, et al (2005), Ulum (2008), Kartika (2013), Herwati (2014), Rahayu (2016),

Simarmata (2016) dan Nurhayati (2017).

Berdasarkan uraian  di atas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Islamic Banking-Value Added Capital Employed berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan.

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

terhadap Kinerja Keuangan

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.  Laba

akuntansi merupakan ukuran return bagi pemegang saham (shareholder),
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sementara value added merupakan ukuran yang  lebih  akurat  yang  diciptakan

oleh stakeholder (Ulum, 2008). Artinya, perusahaan mampu memaksimalkan

pengetahuan, keahlian, jaringan sehingga menciptakan nilai tambah yang dapat

menguntungkan shareholder karena manajemen mampu mengelola organisasi

untuk  kepentingan  mereka.

Bukti empiris mengenai pengaruh positif VAHU terhadap kinerja

keuangan (ROA) ditunjukkan oleh Ulum (2008), Herwati (2014), Rahayu (2016),

Simarmata (2016), Utami (2016) dan Nurhayati (2017).

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam

penelitian ini  adalah sebagai berikut:

H2 : Islamic Banking-Value Added Human Capital berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan.

2.3.3 Pengaruh Islamic Banking-Structural Capital Value Added (iB-STVA)

terhadap Kinerja Keuangan

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. Tanpa

diiringi oleh pengelolahan structural capital yang baik maka akan menghambat

produktivitas karyawan dalam  menghasilkan value added (Ulum,  2013).

Manajemen  yang  mampu mengelola structural capital dengan baik akan

membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan

pendapatan dan profit perusahaan. Hasil penelitiannya telah ditunjukkan oleh

Chen, dkk (2005), Kartika (2013) dan Utami (2016).
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Berdasarkan uraian  di  atas  maka  hipotesis  ketiga yang  akan  diuji

dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:

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

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.4 Pengaruh iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA terhadap Kinerja

Keuangan

Intellectual capital merupakan sumber daya yang terukur untuk

peningkatan competitive advantages sehingga dapat memberikan kontribusi

terhadap kinerja keuangan perusahaan (Chen, dkk 2005). Intellectual capital

diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun

kinerja keuangan. Kamilia (2016) telah membuktikan bahwa intellectual capital

(VAIC) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Ulum (2008) juga menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan (ROA, ATO, GR). Selanjutnya penelitian

Nurhayati (2017) juga menunjukkan bahwa intellectual capital (VAIC)

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar (Tobins’Q) dan kinerja keuangan

(ROA dan ATO).

Karena iB-VACA, iB-VAHU dan iB-STVA merupakan ketiga komponen

dari intellectual capital, maka ketiga variabel independen tersebut diduga

memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka hipotesis keempat yang akan

diuji dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : iB-VACA, iB-VAHU dan iB-STVA berpengaruh positif terhadap

kinerja keuangan.
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2.4 Model Penelitian

Hubungan antar variabel independen dan dependen dalam penelitian ini

dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Model Penelitian

Variabel Independen

H1 Variabel Dependen

H2

H3

H4

Keterangan :

: Uji Parsial

: Uji Simultan

iB-VACA : Islamic Banking-Value Added Capital Employed

iB-VAHU : Islamic Banking-Value Added Human Capital

iB-STVA : Islamic Banking-Structural Capital Value Added

iB-VACA
(X1)

iB-VAHU
(X2)

iB-STVA
(X3)

Return On Asset
(Y)


