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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah keuangan merupakan salah satu yang sangat vital bagi 

perusahaan dalam perkembangan bisnis disemua perusahaan. Salah satu tujuan 

utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang 

maksimal. Namun berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan 

dan mempertahankan perusahaannya tergantung pada managemen keuangan. 

Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja keuangan 

merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan didalam persaingan bisnis 

untuk mempertahankan perusahaannya. 

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. 

Kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi 

yang dicapai bank dalam operasiolnalnya, baik menyangkut aspek keuangan, 

pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber 

daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan 

bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan 

modal, likuiditas, dan profitabilitas bank.
1
 

Regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 
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kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah.
2
 Perkembangan bank syariah 

sebagai sub sistem perbankan nasional mempunyai potensi besar dalam 

meningkatkan fungsi Intermediasi dana masyarakat atau potensi investasi 

yang ada pada masyarakat muslim Indonesia, untuk disalurkan kedalam 

kegiatan-kegiatan produktif seperti pembiayaan dan investasi lainnya sehingga 

pertumbuhan ekonomi sektor riil lebih terwujud pada kesenjangan ekonomi 

masyarakat Indonesia. 

Pada saat ini perbankan syariah masih kekurangan akan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi islam atau 

perbankan syariah secara khusus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

karyawan bank syariah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan 

berbasis ekonomi syariah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat 

menghambat pertumbuhan perbankan syariah dan kalah saing dengan 

perbankan konvensional karena pengetahuan karyawan akan ekonomi syariah 

masih sedikit. Perubahan kondisi ekonomi ini di dunia, membuat pengetahuan 

berbasis Sumber Daya Manusia (knowledge-based resources) menjadi faktor 

dalam keberlangsungan kompetensi diantara perusahaan saat ini.
3
 intellectual 

capital atau dalam bahasa indonesia biasa disebut dengan modal intelektual 

merupakan komponen yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam mengukur 

nilai sumber daya manusia didalamnya. Saat ini banyak perusahaan yang ada 

negara-negara maju didunia seperti Amerika, Inggris, Australia dan Denmark 
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telah menggunakan dan mengungkapkan intellectual capital pada laporan 

keuangan mereka. 

Para pelaku bisnis mulai merubah paradigmanya bahwa kemampuan 

bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aset berwujud, tetapi lebih 

pada aset tidak berwujud seperti inovasi, sistem informasi, pengelolaan 

organisasi, budaya organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya.
4
 

Saat ini banyak perusahaan yang mengubah strategi bisnisnya, dari bisnis yang 

berdasarkan pada tenaga kerja menuju bisnis yang berdasarkan pada 

pengetahuan.  

Seiring dengan perubahan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan 

dan dengan penerapan manajemen pengetahuan maka kemakmuran suatu 

perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan informasi dan kapitalisasi 

dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang ada maka 

semakin tinggi pencapaian kemakmuran perusahaan dan demikian juga 

sebaliknya.
5
 

Kemunculan suatu sistem ekonomi baru yang secara prinsip didorong 

oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, juga telah 

memicu tumbuhnya minat dalam intellectual capital. Fenomena intellectual 

capital di Indonesia mulai berkembang setelah munculnya PSAK No.19 

tentang aktiva tidak berwujud. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung 
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sebagai Intellectual Capital, namun kurang lebih Intellectual Capital telah 

mendapat perhatian. Hal inilah yang mendorong para peneliti untuk 

melakukan penelitian berkaitan dengan Intellectual capital. Berdasarkan 

PSAK No. 19 aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat 

didentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunankan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, 

disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrastif. 

Sampai saat ini intellectual capital masih belum dikenal secara luas. 

Perbankan Indonesia cenderung menggunakan convencional based dalam 

membangun bisnisnya, sehingga produk yang dihasilkan masih miskin 

kandungan teknologi. Disamping itu perbankan tersebut belum memberikan 

perhatian lebih terhadap human capital, dan customer capital, padahal semua 

ini merupakan elemen pembangun intellectual capital perusahaan. Hal ini juga 

dibuktikan dengan minimnya informasi mengenai intellectual capital yang 

diperoleh penulis dari Indonesia. 

Praktik akuntansi konservatisma menekankan bahwa investasi 

perusahaan dalam intellectual capital yang disajikan dalam laporan keuangan, 

dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. Jadi, jika 

pasar efisien, maka 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 

competitive advantanges, maka intellectual capital akan memberikan 

kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
6

 Penelitian mengenai 
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intellectual capital pernah dilakukan oleh ulum pada tahun 2008, yang 

menyatakan bahwa seiring dengan pergeseran intellectual capital suatu 

perusahaan maka akan meningkatkan kinerja suatu perusahaan (IC 

Performance).
7
 penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain seperti 

Endang Saryanti yang menyatakan bahwa intellectual yang dimiliki oleh 

perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan dengan ROA. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Basuki dan 

Mutiara Sianipar menyatakan bahwa intellectual capital suatu perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). 

Hingga saat ini belum ditemukan dan ditetapkan metode pengukuran 

intellectual capital secara pasti. Metode pengukuran ini tidak mengukur secara 

langsung  intellectual capital perusahaan, tetapi mengajukan suatu ukuran 

untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan 

intellectual perusahaan (value added intellectual coefficient- VAIC
TM

). 

Komponen utama dari VAIC
TM

 dapat dilihat dari sumber daya 

perusahaan,yaitu physical capital(VACA- Value added capital employed), 

human capital(VAHU- value added human capital, dan structural 

capital(STVA- structural capital value added).
8
 

Tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah untuk 

menciptkan nilai tambah. Sedangkan untuk dapat menciptakan nilai tambah 

dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital(yaitu dana-dana 

keuangan) dan intellectual potensial (direpresentasikan oleh karyawan dengan 
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segala potensi dan kemampuan yang melekat pada mereka). intellectual ability 

(yang kemudian disebut VAIC
TM

) menunjukkan bagaimana kedua sumber 

daya tersebut (physical capital dan intellectual capital) telah secara efektif 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan.
9
 

Dengan demikian VAIC dapat dinilai memenuhi kebutuhan dasar 

kontemporer dari sistem pengukuran yang menunjukkan nilai sebenarnya dan 

kinerja suatu perusahaan. Penciptaan value added pada perusahaan dapat 

memprediksi kemampuan perusahaan dimasa yang akan datang. Hal ini sangat 

berguna bagi stakeholder yang berada didalam value creation process 

(pemberi kerja, karyawan, manajemen, investor pemegang saham, dan mitra 

bisnis) dan dapat diterapkan pada semua aktivitas bisnis. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

intellectual Capital berpengaruh terhadap profitabilitas dalam bank syariah. 

Penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Syariah (BUS) yang 

terdaftar di Bank Indonesia dan mempublikasin laporan keuangannya sejak 

tahun 2014 hingga 2017. Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aspek yang 

membantu bank untuk berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi 

nasional, salah satunya adalah intellectual capital. Oleh karena itu peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INTELLECTUAL 

CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH 

STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI, BNI SYARIAH, BRI 

SYARIAH, PERIODE 2014- 2017 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini sesuai dengan hasil yang diharapkan, penulis 

mambatasi penelitian ini hanya pada Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada: 

1. Periode laporan keuangan bank Umum Syariah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Bank Syariah Mandiri periode kuartal I tahun 2014 sampai kuartal III 

tahun 2017 

b. BNI Syariah periode kuartal I tahun 2014 sampai kuartal III tahun 

2017 

c. BRI Syariah periode kuartal I tahun 2014 sampai kuartal III tahun 

2017 

2.  Menghitung Intellectual Capital dengan menggunakan metode 

VAICyaitu VACA, VAHU, dan STVA. 

3.  Kinerja Bank Syariah diukur dengan ROA sebagai proksi dari 

profitabilitas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah komponen Intellectual Capital VACA (Value Added capital 

employed) mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah? 

2. Apakah komponen Intellectual Capital VAHU ( Value Added Human 

capital ) mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah,BRI Syariah? 
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3. Apakah komponen Intellectual Capital STVA ( Structural capital value 

added ) mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah,BRI Syariah? 

4. Apakah VAIC (value added intellectual capital) mempunyai pengaruh 

terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI 

Syariah ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan diatas adalah: 

1.  Menganalisis pengaruh Intellectual Capital VACA ( Value Added capital 

employed ) mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah. 

2.  Menganalis pengaruh Intellectual Capital VAHU ( Value Added Human 

capital ) mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah. 

3.  Menganalis pengaruh Intellectual Capital STVA ( Structural capital 

value added ) mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah. 

4.  Menganalisis seberapa besar VAIC (value added intellectual capital) 

mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, BNI 

Syariah, BRI Syariah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis 

Sebagai studi awal dan penambah wawasan mengenai 

intellectual capital (IC) dan komponen-komponennya pada perbankan 

syariah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. 

b. Bagi Akademis 

Memberikan pemahaman bagi akademis untuk melakukan 

kajian mendalam tentang intellectual capital (IC) pada perusahaan dan 

menambah wawasan keilmuan bagi para mahasiswa UIN Suska Riau 

khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi perbankan Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam perencanaan intellectual 

capital (IC) yang berbasis pengetahuan serta memberi keunggulan 

kompetitif jangka panjang. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada di situs resmi Bank Indonesia 

http://www.bi.go.id 

2. Jenis dan Sumber Data 

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 

nantinya, maka penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu 

http://www.bi.go.id/
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data yang diperoleh dari berbagai pihak yang sudah berupa arsip, dan 

dokumen-dokumen lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu data yang 

diperoleh dari referensi-referensi atau literatur yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenali 

generalisasi hasil penelitian, kemudian sampel adalah bagian dari 

populasi.
10

 Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK).   

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Maka teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu Purposive Sampling yang merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.
11

 

Penentu sampel berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut : 

a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam periode 

 2014-2017 

b. Menyajikan laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan dalam 

 periode 2014-2017 

c. Memiliki data lengkap terkait dengan asset, ekuitas, pendapatan, 

 beban, biaya, karyawan, laba. 
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d. Termasuk anak perusahaan Bank Umun BUMN 

e. Terintegritas sistem informasi yang mudah 

Dapat diketahui bahwa total Bank Umum Syariah yang terdaftar 

dalam periode ini berjumlah 13 bank. Namun berdasarkan hasil seleksi 

sampel hanya ada 3 bank. Periode pengamatan yang diambil oleh peneliti 

adalah 4 tahun, yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017 menggunakan data 

triwulan, jadi total sampel yang diteliti sebanyak 48 data laporan triwulan 

bank umum syariah. Dari proses seleksi sampel tersebut, diperoleh bank 

yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah periode laporan keuangan 2014-2017. 

Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung kinerja 

intellectual capital serta menghitung rasio kinerja keuangan. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan menggunakan software EVIEWS 9. Analisis 

regresi data panel merupakan dari hasil pengamatan pada beberapa 

individu yang masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang 

berututan (Unit waktu).
12

 Mengingat data panel merupakan gabungan 

antara data cross section dan time series, maka rumusnya sebagai berikut : 

Yit = α + β Xit + ϵit ; i = 1,2,.....,N; t = 1,2,......, T 

Dimana :  N       = banyaknya observasi 

T        = banyaknya waktu 

N x T = banyaknya data panel 
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Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Jurnal Statistika Industri 

dan Komputasi, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017), E-ISSN 2527-9378 
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a. Model estimasi data panel 

Untuk mengestimasi parameter model data panel, terdapat 

tigatekhnik (model) yang biasa digunakan, yaitu : 

1) Common effect 

Model tanpa pengaruh individu (common effect) adalah 

pendugaan yang menggabungkan (pooled) seluruh data time series 

dan cross section dan menggunakan pendekatan OLS (Ordinary 

Least Square) untuk menduga parameternya.  

2) Fixed effect  

Pendugaan parameter regresi panel dengan fixed effect 

menggunakan teknik penambahan variabel dummy sehingga 

metode ini seringkali disebut dengan Least Square Dummy 

Variabel  model.  

3) Random effect 

Pada model random effect, perbedaan karakteristik individu 

dan waktu diakomodasikan pada error  dari model. Mengingat 

ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan 

error, yaitu individu dan waktu, maka random error pada random 

effect juga perlu diurai menjadi error untuk menjadi komponen 

waktu dan error gabungan.  

b. Metode regresi data panel 

Ada tiga dalam pemilihan metode regresi data panel yang 

digunakan : 
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1) Uji chow 

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model regresi 

data panel, yaitu antara model efek tetap (fixed effect model) 

dengan model koofisien tetap (common effect model).  

2) Uji Hausman  

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (random 

effect model) dengan model efek tetap (fixed effect model). Uji ini 

bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat 

pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel 

penjelas (independen) dalam model.  

3) Uji Langrange Multplier (LM) 

Uji digunakan digunakan untuk memilih antara OLS 

(Ordinary Least Square) tanpa variabel dummy atau random effect. 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji normalitas 

Pengujian asumsi ini menguji normalitas pada residualnya 

yang dihasilkan dari model regresinya. Untuk menguji normalitas 

ini menggunakan uji Jarque-Bera . 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model 

apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna 

antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh 

antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel 

terikat.  
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Untuk menguji multikolinieritas dapat melihat matrik 

korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koofisien korelasi lebih 

dari 0,80, maka terdapat multikolinieritas. 

3) Uji heterokedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah matriks 

struktur variance covariance residual bersifat homokedastik atau 

heterokedastisitas. 

4) Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya hubungan antar residual pada 

suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Cara mendeteksi 

adanya autokorelasi yaitu dengan membandingkan nilai Durbin 

Watson statistik hitung dengan Durbin Watson statistik tabel.  

d. Uji signifikansi  

1) Uji F 

Uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koofisien 

(slope) regresi secara bersamaan. Uji statistik F menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat 

2) Uji t 

Pengujian hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Uji t digunakan untuk 
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menguji suatu hipotesis mengenai sikap koefisien regresi parsial 

individual terhadap variabel dependen.  

3) Uji R
2
 (koofisien determinasi) 

Nilai Koefisien Determinasi ini mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel 

bebas. Bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 0, artinya 

variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel 

bebas sama sekali.  

6. Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini menganalisa secara empiris pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengujian hipotesis yang telah diajukan. Pengajuan hipotesis 

dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai 

dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil akurat. 

Berdasarkan kerangka pemikiran, definisi operasional atas 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Variabel-variabel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel terikat (Dependent variabel) 

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama penelitian. Variabel dependen adalah tipe variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah: 

Profitabilitas yang direpresentasikan dengan ROA (return on 

asset). ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak 
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dengan total asset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk 

mencari ROA adalah : 

ROA = 
assettotal

pajaksetelahlaba
x 100% 

b. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel independent yaitu variabel yang menjadi penyebab 

terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen, baik secara positif 

maupun negatif. Jika terdapat variabel dependen maka variabel maka 

variabel independen harus hadir, dan di setiap unit kenaikan dalam 

variabel independen maka akan terdapat pula kenaikan atau penurunan 

dalam variabel dependen (terikat). variabel independen dalam 

penelitian ini adalah: 

Value added intellectual coefficient (VAIC) yang 

dikembangkan oleh publik dalam pengukuran intellectual capital. 

Metode yang ditemukan oleh public ini, bertujuan untuk menyajikan 

informasi tentang value creatin efficeincy dari aset berwujud (tangible 

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

perusahaan. Value added intellectual coefficient (VAIC
TM

) ini 

merupakan penjumlahan dari beberapa komponen intellectual capital, 

yaitu: 

1) Physical capital (VACA) 

2) Human Capital (VAHU) 

3) Structural capital (STVA) 

1) Tahap pertama menghitung IB- Value added (IB-VA) 

IB-VA= OUT-IN 
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Keterangan : 

Out =  Output : total penjualan dan pendapatan lain. 

In  = Input:beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban 

karyawan) 

2) Tahap kedua dengan menghitung value added capital employed, 

VACA adalah indikator untuk IB-VA yang diciptakan oleh satu 

unit dari human capital. Rasio ini menunjukan kontribusi yang 

dibuat oleh setiap unit CE terdapat value added perusahaan. 

IB-VACA= 
CE

VA

 

Keterangan: 

IB-VACA:  value added capital employed; rasio dari VA 

 terhadap CE 

IB-VA : value added 

CE :  capital employed, dana yang tersedia (total  ekuitas) 

3) Tahap ketiga dengan menghitung value added Human capital 

(IB-VAHU), menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan 

dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini 

menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam HC terhadap value added organisasi. 

IB-VAHU=
HC

VA
 

Keterangan: 

IB-VAHU :  value added human capital, rasio dari IB-VA 

terhadap HC 
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IB-VA :  value added 

HC :  human capital; beban karyawan 

4) 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 

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai 

IB-STVA= 
VA

SC
 

Keterangan : 

STVA :  rasio dari SC terhadap IB-VA 

SC :  structural capital; IB-VA-HC 

IB-VA :  value added 

5) Tahap kelima menghitung value added intellectual coefficient 

(IB-VAIC), mengidentifikasikan kemampuan intelektual organisasi 

yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance 

Indikator). IB-VAIC merupakan penjumlahan dari tiga komponen 

sebelumnya. IB-VAIC= IB-VACA+ IB VAHU +IB STVA.
13

 

  

                                                             
13

 Ihyaul Ulum. Op. Cit. h. 90. 
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TABEL I.1 

OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel  Definisi  Indikator  Skala  

Intellectual 

capital 

Intellectual Capital 

adalah modal 

intelektual sebagai 

penciptaan nilai dari 

bakat manusia, yang 

ditransformasikan 

melalui sumber daya 

yang disediakan oleh 

struktur perusahaan.
14

 

1.  Value Added Intellectual 

Capital 

IB- VAIC = IB- 

VACA+IB-VAHU+ IB-STVA 

a.  Value Added Capital 

Employed (VACA) 

        
  

  
 

b.  Value Added Human 

capital (VAHU)  

        
  

  
 

c. Structural Capital Value 

Added (STVA) 

        
  

  
 

Rasio 

Profitabilitas 

(Profit) 

Rasio ini 

menggambarkan 

kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan 

keuntungan.
15

 

1.  Return on Asset 

    
                   

           
X 

100% 

 

 

Rasio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Khoe Yao Tung, Memahami Knowledge Management, Jakarta Barat: Indeks, 2018. h.16 
15

 Werner R Murhadi, Op. Cit. h. 63. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarah serta memudahkan dalam memahmi tulisan 

ini,maka penulisan akan memaparkan sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, batasan maalah, 

rumusan masalah, tujuan penlitian, manfaat penelitian,metode 

penelitian. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini membahas tentang gambaran tentang gambaran gambaran 

perbankan syariah yang di teliti. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini merupakan kajian kepustakaan yang menjadi dasar 

pemikiran dalam penelitian ini, tinjauan studi terdahulu, dan 

sistematika penulisan secara rinci bab ini menjelaskan tentang 

pengertian pengertian sumber daya dan pengertian intellectual 

capital laporan keuangan, pengertian bank syariah. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

  Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis dan pembahasan 

data yang telah diolah, yang berisi data penelitian mengenai 

pengaruh intellectual capital terhadap kineja keuangan perbankan 

syariah periode 2014-2017 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

rumusan permasalahn yang telah dibahas sebelumnya dan saran. 


