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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Resource Based View Theory 

Dasar dari resource based view adalah bahwa perusahaan yang 

sukses akan menemukan mereka bersaing di masa depan pada 

pengembangan kemampuan yang khas dan unik, yang mungkin sering 

implist atau tidak berwujud pada sifat. Dengan demikian, inti dari 

strategik ini harus didefinisikan oleh sumber daya perusahaan yang unik 

dan kemampuan. Selain itu, nilai potensi penciptaan strategi yaitu 

kemampuan perusahaan untuk mendirikan dan mempertahankan posisi 

pasar yang menguntungkan sangat tergantung pada kapasitas pembangkit 

sumber daya yang mendasari.
28

 

Resource based view adalah garis strategis pemikiran yang 

menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Barney (1991) 

menganggap bahwa sumber daya perusahaan dapat diklarifikasikan 

menjadi tiga kategori: sumber daya fisik, sumber daya manusia dan 

sumber daya modal organisasi. Menurut burney (1991) ada kondisi 

tertentu yang sumber daya harus hadir untuk memungkinkan perusahaan 

untuk mempertahankan keunggulan kompetitif: unik (Rare), bernilai 

(Valuable), tidak dapat ditiru (imperfect imitability) dan tidak tergantikan 

(Non-substitusi). keunggulan kompetitif tidak muncul dari dinamika 
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industri, tetapi dari proses akumulasi dan pemanfaatan sumber daya 

dalam perusahaan, dengan kata lain, itu adalah hasil dari cara perusahaan 

menggunakan apa yang telah didapat. Sumber daya juga dapat menjadi 

berwujud atau tidak berwujud. Sumber daya, aset dan kemampuan 

perusahaan yang dimiliki digunakan untuk membangun keunggulan 

kompetitf dan sebagai konsekuensinya kekayaan ekonomi.
29

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (Human resource management) 

adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan-tujuan organisasional. Tidak peduli apakah perusahaan 

tersebut merupakan sebuah perusahaan besar yang memiliki 10.000 

karyawan atau organisasi nirbala kecil yang memiliki 10 karyawan, 

karyawan-karyawan tersebut harus dibayar, yang berarti dibutuhkan 

sebuah sistem kompensasi yang baik dan sah. Karyawan-karyawan juga 

harus direkrut, diseleksi, dilatih, dan diatur. 
30

 

2. Knowledge Based View Theory 

Pendekatan ini menganggap perusahaan sebagai badan yang 

menghasilkan, mengintegrasikan dan mendistribusikan pengetahuan. 

Kemampuan untuk menciptakan nilai tidak didasarkan sebanyak pada 

sumber daya fisik atau keuangan pada seperangkat pengetahuan berwujud 

berdasarkan kemampuan. Menurut keberhasilan kompetitif knowledge 

based view diatur oleh kemampuan organisasi untuk mengembangkan 
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pengetahuan baru barbasis aset yang menciptakan kompetensi inti. 

Mendasar untuk knowledge based view  dari perusahaan adalah asumsi 

bahwa input penting dalam produksi dan sumber utama nilai pengetahuan 

(Grant, 1996).
31

 

Meskipun ada pengakuan bahwa pengetahuan adalah aset bisnis 

utama, organisasi masih dalam tahap awal memahami implikasi dari 

manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan perlahan-lahan 

menjadi fungsi bisnis yang tidak terpisahkan dengan mereka. Penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan bahwa sebuah perusahaan 

Knowledge-based memiliki pengetahuan yang memungkinkan untuk 

manuver dengan kecerdasan dan kreativitas memberikan keuntungan 

khusus. Pengetahuan adalah satu-satunya sumber keunggulan kompetitf 

yang berkelanjutan.  

Namun, karena pengetahuan tidak secara langsung diamati atau 

diukur, maka menjadi konstruk yang keberadaannya dan sifat hanya dapat 

disimpulkan melalui kemampuan perusahaan yang diwujudkan dalam 

tindakan, tindakan yang berbeda dapat berasal dari kemampuan yang 

berbeda. Dengan demikian khusus “konstelasi tindakan” merupakan 

serangkaian tertentu kemampuan dalam perusahaan dan menyiratkan 

adanya pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan 

kemampuan ini. Berdasarkan alasan ini kita dapat mempertimbangkan 

fungsi proses manajemen pengetahuan (formal maupun informal), 
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mengarah ke pembangunan kemampuan berhasil yang berbeda atau 

kompetensi inti, sebagai “prerequisti or first-order Knowledge 

Management capability”. Akibatnya, bagi perusahaan untuk memiliki 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan harus dibangun terlebih dahulu 

untuk dapat menciptakan semua kemampuan lain yang berbeda yang 

diperlukan dan kompetensi inti.
32

 

3. Pengertian Intellectual Capital 

Modal intelektual berwujud dalam sejumlah bentuk yang 

berbeda-beda. Misalnya, modal intelektual dapat berwujud dalam struktur 

organisasi, dipraktikan dalam proses yang ada, di mana modal ini disebut 

modal organisasional atau struktural. Di samping itu, umumnya 

pengetahuan dimiliki oleh staf yang dipekerjakan oleh perusahaan, di 

mana modal ini disebut modal manusia. Modal intelektual juga berwujud 

di suatu tempat di antara organisasi dan lingkungan sekitarnya, misalnya 

keahlian perusahaan dalam berhubungan dengan masyarakat di 

sekitarnya.
33

 

Intellectual capital management adalah management akan aset 

atau kekayaan intelektual yang berupa keahlian know-how, know-why, 

atau pengalaman yang didapat, kesemuanya ini perlu ditata agar memiliki 

nilai bisnis bagi organisasi. Sumber daya manusia sebagai modal 

intelektual perlu dikembangkan karena aset intelektual merupakan aset 

yang sangat berharga bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.
34
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Sullivan mendefinisikan modal intelektual sebagai penciptaan nilai 

dari bakat manusia, yang ditransformasikan melalui sumber daya yang 

disediakan oleh struktur perusahaan. Dalam literatur pengetahuan, istilah 

ini berkaitan erat dengan subjek-subjek seperti inovasi, yang merupakan 

cara lain untuk mengatakan bahwa bagi banyak organisasi, modal 

intelektual cenderung sulit dipahami. Tidak seperti modal finansial, yang 

dapat dikelola secara langsung berdasarkan laba yang dihasilkan, modal 

intelektual memerlukan metode tidak langsung dalam rangka menciptakan 

nilai dan memberikan imbal hasil.
35

 

4. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

Metode value added intellectual coefficient (VAIC
TM

) 

dikembangkan oleh oleh public pada tahun 1997 yang didesain untuk 

menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 

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

perusahaan. (VAIC
TM

) merupakan instrument untuk mengukur kinerja 

intellectual capital perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat 

mungkin untuk dilakukan, karena diskontruksi dari akun-akun dalam 

laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi). 

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan value added (VA). value added adalah indikator paling 

objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). VA dihitung sebagai 

selisih antara output dengan input. 
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Output (OUT) mempresentasikan revenue dan mencakup seluruh 

produk dan jasa yang dijual di pasar, sendangkan input (IN) mencakup 

seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue. Hal penting 

dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (labour expenses) tidak 

termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya dalam proses value creation, 

intellectual potential (yang dipresentasikan dengan labour expenses) tidak 

dihitung dengan biaya (cost) dan tidak masuk dalam komponen IN. 

Karena itu, aspek kunci dalam model public adalah memperlakukkan 

tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating entity).  

VA dipengaruhi oleh efisiensi dari human capital (HC) dan 

structural capital (SC). hubungan lainnya dari VA adalah capital 

employed (CE), yang dalam hal ini dilabeli dengan VACA. VACA adalah 

indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. 

Public (1998) mengasumsikan bahwa jika 1 unit CE menghasilkan 

return yang lebih besar dari pada perusahaan yang lain, maka berarti 

perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan 

demikian, pemanfaatan CE yang lebih baik merupakan bagiab dari IC 

perusahaan.  

Hubungan selanjutnya adalah VA dan HC. „value added Human 

Capital’ (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan 

dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA 

dan HC mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai di 

dalam perusahaan. Konsisten dengan pandangan para penulis IC lainnya, 

public berargumen bahwa total salary and wage costs adalah indikator 

dari HC perusahaan. 
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Hubungan ketiga adalah “struktural capital coefficient” (STVA), 

yang menunjukkan kontribusi struktural capital (SC) dalam penciptaan 

nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 

rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC 

dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang independen 

sebagaimana HC, ia dependen terhadap value creation, maka akan 

semakin kecil kontrubusi SC dalam hal tersebut. Lebih lanjut public 

menyatakan bahwa SC dalam hal tersebut. Lebih lanjut public 

menyatakan bahwa SC adalah VA dikurangi HC, yang hal ini telah 

diverifikasi melalui penelitian empiris pada sektor industri tradisional 

(public, 2000). 

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual 

perusahaan dengan menjumlahkan koefisien-koefisien yang telah dihitung 

sebelumnya.hasil penjumlahan tersebut diformulasikan dalam indikator 

baru yang unik, yaitu VAIC
TM

.  

Secara lebih ringkas, formulasikan dan tahapan perhitungan 

VAIC
TM

 adalah sebagai berikut: 

Tahap pertama: menghitung Value added (VA). VA dihitung sebagai 

selisih antara output dan input. 

VA= OUT - IN 

Dimana:  

Out  = Output: total penjualan dan pendapatan lain. 

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

karyawan). 



 

 

42 

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

sebagai berikut: 

VA = OP + EC + D + A 

Dimana : 

OP  = operating profit (laba operasi) 

EC  = employed costs (beban karyawan) 

D  = depreciation (depresiasi) 

A = amortisation (amortisasi) 

Tahap kedua : Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari 

physical capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh 

setiap unit dari CE terhadap Value added organisasi. 

VACA = VA/CE 

Dimana : 

VACA  = value added capital employed: rasio dari VA terhadap CE  

VA = value added 

CE = capital employed: dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih). 

Tahap ketiga : menghitung value added human capital (VAHU). 

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. 

VAHU = VA/HC 
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Dimana : 

VAHU = value added human capital: rasio dari VA terhadap HC 

VA  = Value added 

HC  = human capital: beban karyawan. 

Tahap keempat: menghitung structural capital value added (STVA). 

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 

rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC 

dalam penciptaan nilai. 

STVA = SC/VA 

Dimana : 

STVA = structural capital value added : rasio dari SC terhadap VA. 

SC  = structural capital : VA-HC 

VA  = value added 

Tahap kelima: menghitung value added intellectual coefficient VAIC
TM

. 

VAIC
TM 

mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat 

juga dianggap sebagai BPI (Business Performance Indicator). VAIC
TM 

merupakan penjumlahan dari 3 komponen sebelumnya, yaitu : VACA, 

VAHU dan STVA. 

VAIC
TM  

= VACA + VAHU + STVA 

Keunggulan metode VAIC
TM 

adalah karena data yang dibutuhkan 

relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data 

yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah 

angka-angka keuangan yang standar yang umunya tersedia dari laporan 

keuangan perusahaan. Alternatif pengukuran IC lainnya berbatas hanya 
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menghasilkan indikator keuangan dan non keuangan yang unik yang 

hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan secara individu. 

Indikator-indikator tersebut, khususnya indikator non keuangan, tidak 

tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan yang lain. Konsekuensinya, 

kemampuan untuk menerapkan pengukuran IC alternatif tersebut secara 

konsisten terhadap sample yang besar dan terdiversifikan menjadi 

terbatas.
36

 

Hasil perhitungan VAIC
TM 

dapat dijadikan sebagai pemeringkat 

terhadap sejumlah perbankan. Hasil perhitungan kinerja IC berdasarkan 

VAIC masing-masing bank diklarifikasikan ke dalam 4 kategori yang 

didasarkan pada skor VAIC masing-masing bank, yaitu:
37

 

1) “Top Performers” yaitu untuk bank dengan nilai VAIC
TM 

diatas 3 

2) “Good Performers” yaitu untuk bank dengan nilai VAIC
TM

 antara 

2.0 sampai dengan 2.99 

3) “Common Performers” yaitu untuk bank dengan nilai VAIC
TM

 

antara 1,5 sampai dengan 1,99 

4) “Bad performers” yaitu untuk bank dengan nilai VAIC
TM

 di bawah 

1.5 

5. Intellectual Capital dan Kinerja Perusahaan 

Praktik akuntansi konservatisma menekankan bahwa investasi 

perusahaan dalam intellectual capital yang disajikan dalam laporan 

keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai 
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buku. Jadi, jika misalnya pasarnya efisien, maka investor akan 

memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan yang memiliki IC lebih 

besar. Selain itu, jika IC merupakan sumberdaya yang terukur untuk 

peningkatan yang competitive advantanges, maka IC akan memberikan 

kontribusi terhadap kinerja keuangan peusahaan.
38

 

6. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah merupakan bagian dari pelaksanaan ekonomi 

Islam. Bank syariah aatau lembaga keuangan syariah (LKS) adalah 

setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan dan 

didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, 

reksadana, tafakul, dan sebagainya.
39

 

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk muslim yang 

terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk 

dapat mengopersional sistem perbankan yang berbasiskan kepada 

syariah islam. Meskipun agak terlambat, setelah beberapa dekade 

“diambangkan” oleh kaum ulama dan pemerintah tentang persoalan 

halal dan haramnya bunga dalam pernbankan, tahun 1992 dikeluarkan 

UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi tonggak 

legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di 

Indonesia. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan UU No. 10 tahun 

1998, lalu UU no.23 tahun 1999 dan terakhirdengan UU. No.3 tahun 
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2004 tentang bank Indonesia. Sampai saat ini, perkembangan 

perbankan syariah sangat pesat baik dari jumlah usaha, kantor, 

penghimpunan dan pembiayaan, maupun ragam produknya. Namun, 

jangkauannya baru sebatas kota-kota besar, sehingga potensi dan 

peluangnya masih sangat besar. Semenjak tahun 1992, mulai 

beroperasi apa yang dikenal dengan dual banking system di Indonesia. 

Perbankan konvensional yang menerapkan bunga berjalan 

berdampingan dan perbankan syariah yang berdasarkan kepada sistem 

bagi hasil.
40

 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Prinsip keadilan 

Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil 

terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk 

pada strategi keunggulan bersaing (competitive advantange- 

strategy) mickhael Porter, maka, sistem bagi hasil (profit and loss 

sharing) merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan 

tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan 

persaingan yang kompetitif.  
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2) Prinsip Kesederajatan 

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, 

nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama 

dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan 

keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, 

nasabah pengguna dana, maupun bank, dengan sistem bagi hasil 

yang diterapkan, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan 

nasabah harus sharing the profit and the risk secara bersama-sama. 

3) Prinsip Ketenraman 

Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syariah 

adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material 

dan spiritual) masyarakat agar mencapai falah. Karena itu, 

produk-produk bank syariah harus mencerminkan world view islam 

atau sesuai dengan prinsip dan kaedah muamalah islam. Sulaiman 

mencatat empat aturan yang harus ditaati oleh bank Islam, yaitu, 1) 

tidak adanya unsur riba, 2) terhindar dari aktifitas yang melibatkan 

spekulasi (gharar), 3) penerapan zakat harta, serta, 4) tidak 

memproduksi produk-produk atau jasa yang bertentangan dengan 

nilai islam. 
41

 

Dukungan dari aspek hukum dan perundang-undangan 

menjadikan pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin pesat 

karena telah memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas. Di 
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samping itu, sektor keuangan syariah lain juga berkembang, seperti 

pembiayaan syariah.  

Perkembangan tidak terbatas pada sektor keuangan syariah, 

tetapi juga pada sektor riil berbasis syariah, voluntary sector (zakat, 

infak,sadaqah, dan wakaf), dan sektor pendidikan dari tingkat 

pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Perkembangan 

sistem yang berbasis syariah di bidang ekonomi, pendidikan, dan 

lainnya di Indonesia terus bergulir seperti bola salju yang semakin 

lama semakin besar dan berdampak kesemua bidang kehidupan.
42

 

7. Kineja Keuangan 

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat 

secara sembarangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan 

atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan 

udah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan 

sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Di samping itu, 

banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan 

keuangan yang diperlukan perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, 

investor, maupun para supplier.
43

 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut.
44
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Laporan keuangan terdiri dari Neraca, laba rugi, Laporan arus kas 

dan Laporan komitmen dan kontijensi yang digunakan sebagai sarana 

dalam pengambilan keputusan. 

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengukur tingkat 

kesehatan suatu bank yang terdiri dari analisis rasio capital, asset, 

manajemen, earning dan  liquidity.
45

 

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara 

keseluruhan. Kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan 

gambaran prestasiyang dicapai bank dalamoperasionalnya, baik 

menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran 

dana, teknologi maupun sumber daya manusia. 

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan bank 

merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik 

menyankut aspek penghimpunan dana maupun penyakuran dana yang 

biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas bank.
46

 

a. Analisis rasio 

Analisi rasio digunakan dengan cara membandingkan suatu 

angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya. 

Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara 

relatif, sehingga bisa menghindari kesalahan penasfsiran pada angka 

mutlak yang ada didalam laporan keuangan.
47

 

                                                             
45

 Moh. Ramly Faud & M. Rustam D.M, Akuntansi Perbankan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2005. h. 9. 
46

 Jumingan, loc. Cit. 
47

 Werner R. Muhardi, Op. Cit. h.56 



 

 

50 

Analisis rasio terbagi dalam lima kelompok yaitu: 

1) Rasio Likuiditas (Liquidity Rasio) 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka 

pendeknya. 

2) Rasio Pengelolaan Aset (Asset Management Ratio) 

Rasio pengelolaan aset adalah rasio yang menggambarkan 

efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dalam hal ini 

mengubah aset nonkas menjadi aset kas. 

3) Rasio Pengelolaan Utang 

Rasio pengelolaan utang adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajiban. 

4) Rasio Profitabilitas (profitability rasio) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini laba umumnya diambil dari 

laporan keuangan laba rugi.  

5) Rasio Nilai Pasar (market value Ratio) 

Rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai 

buku per saham, dan deviden. 

b. Tujuan Pelaporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan dimulai dari yang paling umum, 

 kemudian bergerak ke tujuan yang lebih spesifik: 
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1) Informasi yang Bermanfaat untuk Pengambilan Keputusan 

Tujuan yang palong umum adalah bahwa pelaporan 

 keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

 investor, kreditor, dan pemakaian lainnya, saat ini maupun 

 potensial (masa mendatang), untuk pembuatan keputusan 

 investasi, kredit dan inverstasi semacam lainnya. Tujuan tersebut 

 berkaiatan dengan perkiraan penerimaankas untuk pemakai 

 eksternal. 

2) Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas 

untuk Pemakai Ekternal 

Lapoaran keuangan harus memberikan informasi yang  

 bermanfaat untuk pemakai ekternal untuk memperkirakan 

 jumlah, waktu, dan ketidakpastian ( yang berarti risiko)  

 penerimaan kas yang berkaitan. Tujuan ini penting, karena 

 investor atau pemakaii investor internal mengeluarkan kas untuk 

 mempreroleh aliran kas masuk. Pemakai eksternal harus yakin 

 bahwa ia akan memperoleh aliran kas masuk yang lebih dari 

 aliran kas keluar. Laporan keuangan diperlukan untuk membantu 

 menganalisis jumlah dan saat/waktu penerimaan kas (yaitu 

 deviden, bunga) dan juga memperkirakan risiko yang berkaitan. 

3) Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas 

Perusahaan 

Perusahaan yang kesulitan kas akan mengalami kesuliltan 

 untuk memberi kas ke pihak eksternal, dan dengan demikian 
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 penerimaan kas pihak eksternal akan terpengaruh. Tujuan ketiga 

 adalah pelaporan keuangan harus memberikan informasi untuk 

 membantu pihak eksternal untuk memperkirakan jumlah, waktu, 

 dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih perusahaan.  

4) Informasi Mengenai Sumberdaya Ekonomi dan Klaim 

Terhadap Sumberdaya Tersebut 

Informasi ini bermanfaat untuk pihak eksternal karena 

beberapa alasan: 

a)  Mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan perusahaan 

untuk memperkirakan likuiditas perusahaan 

b)  Memberikan basis untuk mengevaluasi prestasi perusahaan 

selama periode tertentu, 

c)  Untuk memberikan indikasi langsung potensi aliran kas 

sumber daya dan kas yang diperlukan untuk memenuhi 

kewajiban perusahaan. 

d)  Untuk membrikan indikasi potensi aliran kas yang merupakan 

hasil gabungan dari beberapa sumberdaya dalam perusahaan. 

Tujuan spesifik ini akan memprelihatkan sumberdaya, 

 kewajiban, dan modal sahamperusahaan. Sumberdaya 

 merupakan kekayaan perusahaan, kewajiban dicerminkan dalam 

 hutang perusahaan, sedangkan modal saham merupakan klaim 

 sisa asset setelah dikurangi hutang atau kewajiban perusahaan. 

 Neraca menyampaikan informasi ini. 
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5) Informasi Mengenai Pendapatan dan 

Komponen-Komponennya 

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai prestasi 

 perusahaan selama periode tertentu untuk membantu pihak 

 eksternal menentukan harapannya (expectation) mengenai 

 prestasi perusahaan pada masa-masa mendatang. Fokus dari 

 pelaporan keuangan mengenai prestasi perusahaan adalah 

 informasi mengenai pendapatan perusahaan yang komprehensif 

 dan komponen-komponennya 

6) Informasi Aliran Kas 

Tujuan spesifik lain adalah pelaporan keuangan yang 

 memberi informasi mengenai aliran kas perusahaan, nagaimana 

 perusahaan menerima kas dan mengeluarkan kas, mengenai 

 pinjaman dan pelunasan pinjaman, mengenai transaksi 

 permodalan termasuk devidenyang dibayarkan, dan mengenai 

 faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi likuiditas perusahaan. 

 Informasi aliran kas bermanfat karena beberapa alasan: 

a) Memahami operasi perusahaan 

b) Mengevaluasi kegiatan investasi dan pendanaan 

c) Memperkirakan likuiditas perusahaan 

d) Menginterprestasikan lebih jauh laporan rugi-laba. 

7) Laporan Aliran Kas Disajikan Melalui Laporan Analisis Aliran 

Kas 
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Faktor lain yang menjadi isu dalam laporan keuangan adalah 

masalah full dislosure (pengungkapan penuh). laporan keuangan harus 

memasukkan juga penjelasan-penjelasan dan interprestasi oleh pihak 

manajemen untuk membantu pemakai eksternal mamahami informasi 

keuangan yang diberikan. 
48

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio profitabilitas 

yang mengukur penilaian kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil 

akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen 

perusahaan.
49

 Adapun rasio profitabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah return on assets (ROA). Return On Assets adalah 

mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah 

uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. ROA dihitung dengan membagi 

laba bersih dengan total aset perusahaan. Dengan harapannya, makin 

tinggi ROA, maka akan makin baik.
50
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B. Penelitian Terdahulu 

TABEL III.1 

REVIEW PENELITIAN TERDAHULU 

 

No Peneliti Tahun Judul 
Variabel/ 

Analisis Data 
Hasil 

1 Dwika 

Mandasari 

2017 Pengaruh 

intellectual capital 

terhadap kinerja 

keuangan dan nilai 

perusahaan :Studi 

pada perusahaan 

makanan dan 

minuman yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2012-2015 

Variabel X: 

intellectual 

capital 

(VAIC) 

 

Variabel Y: 

Kinerja 

keuangan 

(ROA) dan 

nilai 

perusahaan 

(PBV) 

Intellectual 

capital 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan dan 

nilai 

perusahaan. 

2 Muhammad 

Dzikri 

Hadiyarroyyan 

2016 Analisis Kinerja 

Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank 

Syariah Mandiri 

ditinjau dari 

Maqashid Syariah 

dan Intellectual 

Capital 

Variabel X: 

Maqashid 

index 

Variabel Y: 

intellectual 

capital 

(VAIC) 

 

 

Kinerja 

maqashid 

syariah dan 

intellectual 

capital dari 

Bank Muamalat 

Indonesia dan 

Bank Syariah 

Mandiri 

cebderung 

mengalami 

penurunan 

diperiode 2011 

hingga 2014, 

dimana 

peningktan baru 

kembali terjadi 

pada tahun 

2015. dari hasi 

perbandingan 

menunjukkan 

bahwa nilai 

kinerja 

maqashid dari 

Bank Muamalat 

Indonesia selalu 

berada di atas 
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No Peneliti Tahun Judul 
Variabel/ 

Analisis Data 
Hasil 

Bank Syariah 

Mandiri. 

3 Windy 

Pramitasari 

2016 Analisis Pengaruh 

Intellectual Capital 

terhadap Islamic 

Financial 

Performance Index 

Bank Syariah 

Variabel X: 

Intellectual 

Capital 

(VAIC) 

Variabel Y: 

Islamic 

financial 

performance 

index 

(ROGIC) 

Intellectual 

capital 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Islamic 

financial 

performance 

index dan dapat 

digunakan 

untuk 

memprediksi 

Islamic 

financial 

performance 

index masa 

depan. Selain 

itu rata-rata 

intelectual 

capital 

(ROGIC) juga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Islamic 

financial 

performance 

index masa 

depan. 

4 Febriyanti 

Ramadhan, 

Reka Maiyarni 

dan Nela 

Safelia 

2014 Pengaruh Modal 

Intelektual terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan  

Perbankan yang 

Terhadap di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2010- 

2012 

Variabel X: 

Intelectual 

capital  

Variabel Y: 

Kinerja 

keuangan 

(ROA) 

Modal 

intelektual 

variabelVACA, 

VAHU, DAN 

STVA secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap ROA , 

vaca secara 

langsung atau 

parsial memiliki 

berpengaruh 

positif terhadp 

ROA, VAHU 
secara langsung 
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No Peneliti Tahun Judul 
Variabel/ 

Analisis Data 
Hasil 

atau parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA, 

STVA secara 

langsung atau 

parsial memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap ROA. 

5 Arly 

Ichmawan 

2014 Analisis pengaruh 

Intellectual Capital 

terhadap Kinerja 

Keuangan Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. 

Variabel X: 

Intelecctual 

capital 

(VAIC) 

Variabel Y: 

Kinerja 

keuangan 

Bank syaroah 

(Profit sharing 

ratio, zakat 

performance 

ratio, 

equitable 

distribution 

ratio. 

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. 

6 Ihyaul Ulum 2007 Pengaruh 

intellectual capital 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

perbankan di 

Indonesia 

Variabel X: 

Intellectual 

capital 

Variabel Y: 

Kinerja 

Keuangan 

(ROA, ATO, 
GR) 

Terdapat 

pengaruh positif 

intellectual 

capital terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 
masa depan, 
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No Peneliti Tahun Judul 
Variabel/ 

Analisis Data 
Hasil 

VAHU dan 

ROA 

merupakan 

indikator paling 

signifikan untuk 

VAIC dan 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

selama 3 tahun, 

sementara 

VACA hanya 

signifikan untuk 

tahun 2016. 

Sumber: Diolah dari beberapa hasil penelitian, 2018 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari tujuan penelitian, dan merupakan jawaban 

sementara atas permasalahan yang perlu diuji kembali. 

1. Variabel VACA 

Ha : VACA berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas. 

2. Variabel VAHU 

Ha :  VAHU berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas 

3. Variabel STVA 

Ha:  STVA berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas. 

4. Variabel VAIC 

Ha:  VAIC berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas 
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D. Model Penelitian 

Hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar III.1 

Model Penelitian 

 

Variabel Independen         Variabel Dependen 

 

iB- VACA

(X1)

iB- VAHU

(X2)

iB- STVA

(X3)

Profitabilitas

(ROA)

Ha1

Ha2

Ha3

Ha4

 

Keterangan : 

iB- VACA  : Islamic Banking- Value Added Capital Employed 

iB- VAHU  : Islamic Banking- Value Added Human Capital 

iB- STVA  : Islamic Banking- Structural Capital Value Added 

ROA    : Return On Assets 

 


