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ABSTRAK 

 

Viras Alti Pidola (2018): Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan Syariah Studi Pada Bank 

Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, 

Periode 2014-2017 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi pasar yang efisien, menyebabkan investor 

akan memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan yang memiliki 

Intellectual Capital lebih besar. Selain itu, jika Intellectual Capital merupakan 

sumberdaya yang terukur untuk peningkatan yang competitive advantanges, maka  

Intellectual Capital akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan 

peusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Intellectual 

Capital terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.   

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 bank umum 

syariah yang terdafatar di Bank Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling sehingga diperoleh 3 sampel Bank Umum Syariah, 

yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah periode triwulan januari 

2014 sampai dengan Desember 2017. Pada penelitian ini variabel dependen yang 

digunakan berdasarkan pada Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 

(ROE). Variabel Indepeden yang digunakan ialah VAIC (Value Added Intellectual 

Capital) terdiri dari 3 Variabel yaitu VACA (Value Added Physical Capital ), 

VAHU (Value Added Human Capital), STVA (Structural Capital Value Added). 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan 

software Eviews9. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Variabel VACA (Value 

Added capital employed) nilai signifikansi hitung < taraf signifikansi (-0,226345 < 

0,05) yang berarti VACA berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

Variabel VAHU (Value Added Human capital) nilai signifikansi hitung < taraf 

signifikansi (-1.788112 < 0,05) yang berarti VAHU berpengaruh secara signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA). Variabel STVA (Structural capital value added )  

nilai signifikansi hitung > taraf signifikansi (2,675335 > 0,05) yang berarti STVA 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap (ROA). Variabel VACA, VAHU dan 

STVA secara bersama-sama berpengaruh terhadap Return On Assets(ROA) dimana 

nilai probabilitas < taraf signifikansi (0,0000066 < 0,05) yang berarti bahwa 

semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Syariah Mandiri, BNI 

Syariah, BRI Syariah tahun 2014-2017. Nilai koofisien Determinasi (R
2
) sebesar 

0,389696. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan VACA, VAHU dan STVA 

memberikan pengaruh sebesar 38,9696% terhadap Return On Asset, sedangkan 

sisanya sebesar 61.0304% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini. 
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