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TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Teori yang mendasari penelitian ini, yaitu stakeholder theory. Teori ini

merupakan teori yang paling tepat untuk mendasari penelitian di bidang IC.

Stakeholder adalah pihak yang mempunyai kekuasaan, legitimasi serta

kepentingan terhadap perusahaan. Tanpa stakeholder perusahaan bukanlah apa-

apa, karena perusahaan bergantung pada dukungan stakeholder, semakin kuat

stakeholder maka semakin besar usaha perusahaan untuk dapat bersaing.

Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan

dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam

laporan keuangan. Konsensus yang berkembang dalam konteks teori stakeholder

adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemegang

saham (shareholder), sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat

yang diciptakan oleh stakeholders dan kemudian didistribusikan kepada

stakeholders yang sama. Sehingga dengan demikian keduanya (value added dan

return) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholders dalam kaitannya dengan

pengukuran kinerja organisasi.

Deegan (2004: Ullum 2008) 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 di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder.

Dalam konteks untuk menjelaskan hubungan VAIC™ dengan kinerja

keuangan perusahaan, teori stakeholder harus dipandang dari kedua bidangnya,

baik bidang etika (moral) maupun bidang manajerial. Bidang etika berargumen

bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh

organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh

stakeholder (Deegan, 2004 dalam Ullum, 2007). Ketika manajer mampu

mengelola organisasi secara maksimal, khususnya dalam upaya penciptaan nilai

bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek etika dari teori

ini. Penciptaan nilai (value cretion) dalam konteks ini adalah dengan

memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human

capital), aset fisik (physical capital), maupun structural capital.Pengelolaan yang

baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan

(dalam hal ini disebut dengan VAIC™) yang kemudian dapat mendorong kinerja

keuangan perusahaan untuk kepentingan stakeholder.

2.1.2 Intellectual Capital

Terdapat banyak definisi berbeda tentang intellectual capital. Menurut

Anshori (2009) modal intelektual dianggap sebagai pengetahuan dengan nilai

yang potensial. Ketika pengetahuan tersebut telah ditegaskan dengan adanya

kepemilikan, maka pengetahuan tersebut menjadi intellectual property yang

memiliki nilai yang dapat diukur tergantung penggunaannnya. Pengetahuan yang

memiliki nilai tertentu dan penggunaan yang spesifik untuk tujuan tertentu



menjadi aset intelektual bagi pemiliknya. Modal intelektual menunjukkan

pengetahuan yang ditransformasikan menjadi sesuatu yang bernilai bagi

perusahaan, sedangkan aset intelektual atau knowledge asset merupakan

pertukaran bentuk bagi produk transformasi pengetahuan tersebut.Dengan

demikian dalam istilah akuntansi, aset intelektual berada di sebelah debet–aset

individual seperti paten, sedangkan modal intelektual berada di sebelah kredit–

atau total kekayaan organisasi yang diinvestasikan dalam aset intelektual.

Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadilah: 11 yang berbunyi :









Artinya : “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-

orang yang berilmu di antara kalian” (QS. Al-Mujadalah: 11)

Ayat ini mengacu dalam wacana sosial kontemporer, manusia

berpengetahuan dalam sebuah bangsa yang disebut oleh Steward (1998 dalam

Anshori, 2009) sebagai “intellectual capital” atau modal intelektual. Teori

Skandia membagi modal intelektual menjadi dua aras; human capital (modal

manusia) dan structural capital (modal struktur). Human capital adalah

kemampuan dan ketrampilan manusia untuk sukses dalam rangka ‘bertebaran di

bumi’ mereguk karunia Allah. Human capital adalah wujud manusia yang

tertampil, berpengetahuan dan memiliki sikap profesional. Ketika umat Islam

terampil, berpengetahuan dan profesional kita akan mempunyai ummah yang



kuat. Ummah yang kuat adalah manifestasi dari modal struktur yang solid, seperti

firman Allah;







Artinya: ‘Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berperang

dijalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan

yang tersusun kokoh” (Qur’an, As-Saff: 4).

Intellectual capital merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang

tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan future economic benefit

pada perusahaan tersebut. Jadi inti dari keberadaan intellectual capital adalah

pengetahuan itu sendiri yang didukung proses informasi untuk menjalin hubungan

dengan pihak luar (Dewi, 2009)

Menurut Warno (2011) intellectual capital dapat didefinisikan sebagai

jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human

capital, structural capital, costumer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan

dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa

keunggulan bersaing organisasi.

Zéghal dan Maaloul (2010) menyatakan bahwa saat ini beberapa

perusahaan menginves-tasikan dalam pelatihan karyawan, penelitian dan

pengembangan, hubungan pelanggan, sistem komputer dan administrasi, dll.

Investasi ini sering disebut sebagai intellectual capital yang bertumbuh dan

bersaing dengan investasi modal fisik dan keuangan.



Dari beberapa definsi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bontis et al. (2000

dalam Wahdikorin, 2010) menyatakan bahwa secara umum, para peneliti

mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: human capital (HC),

structural capital (SC), dan customer capital (CC).

2.1.3 Modal Intelektual Sebagai Aset Perusahaan

Warno (2011) berpendapat bahwa modal intelektual hanya dapat dianggap

sebagai aset dan belum dapat diperlakukan sebagai aset seperti aset-aset lainnya

yang dapat diukur dan dilaporkan dalan laporan keuangan perusahaan karena

sulitnya pengukuran terhadap aset ini. Sifat-sifat dasar aktiva berikut ini akan

dijelaskan dalam hubungannya dengan modal intelektual, yaitu:

1. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan

pengembangan komponen utama modal intelektual berupa human capital,

structural capital dan costumer capital, akan memberikan  manfaat

dimasa yang akan datang, yang selanjutnya akan menunjang going

concern dan demi tercapainya tujuan (goal achievment) perusahaan.

2. Modal intelektual tidak dimiliki oleh perusahaan sepenuhnya, karena apa

yang dimiliki oleh perusahaan adalah  potensi yang ada di dalam ketiga

komponen utama modal intelektual.

3. Human capital, structural capital, dan costumer capital merupakan hasil

dari transaksi masa lalu yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.4 Komponen Intellectual Capital

Edvinsson dan Malone (1997, Ahmad et al., 2011; 1118) menyatakan

bahwa intellectual capital terdiri atas komponen: human capital, structural



capital, dan customer capital. Human capital mencakup pengetahuan, keahlian,

dan kemampuan karyawan. Human capital merupakan kombinasi human ability

dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang dihadapi perusahaan.

Structural capital adalah sesuatu dalam perusahaan yang mendukung

karyawan (human capital) dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya.

Structural capital merupakan infrastruktur pendukung yang memungkinkan

human capital dapat berfungsi. Structural capital mencakup gedung, hardwarre,

software, proses, paten, merek. Selain itu, structural capital juga mencakup citra

perusahaan, manajemen, sistem informasi. Oleh karena luasnya cakupan dari

structural capital, maka structural capital dikelompokkan menjadi organization

capital, process capital, dan innovation capital.

Organization capital mencakup filosofi organisasi, serta sistem

pendukungan kemampuan perusahaan. Process capital mencakup teknologi,

prosedur, dan program-program yang berguna untuk mengembangkan atau

meluaskan pendistribusian barang dan jasa. Innovation capital meliputi kekayaan-

kekayaan intelektual, dan aktiva tidak berwujud. Kekayaan-kekayaan intelektual

pada umumya memiliki perlindungan hukum, seperti paten, hak cipta, dan merek.

Brooking (1996, dalam Ahmad et al., 2011; 1118) mengatakan bahwa

intellectual capital terdiri atas empat jenis aktiva, yaitu:

1) Market assets, yang terdiri dari: merek, pelanggan, saluran distribusi, dan

kolaborasi bisnis.



2) Intellectual property assets, yang terdiri dari: intellectual property assets

meliputi: paten, hak cipta, dan rahasia dagang.

3) Human-centered assets, yang mencakup mencakup tingkat pendidikan

pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan dan kompentensi.

4) Infrastructure assests, yang mencakup proses manajemen, jaringan kerja,

dan sistem keuangan.

Pulic (1999 dalam Ullum 2007) mengklasifikasikan Intellectual Capital

dalam model VAICTM kedalam tiga bagian yaitu ; Capital employed efficiency

(Physical Capital/VACA), Efficiency of human capital (Human Capital/VAHU),

Structural capital efficiency (Structural Capital/STVA). Model VAICTM akan

menjadi acuan dalam penelitian ini dan dijabarkan lebih detail pada bagian

berikutnya. Dibawah ini akan dijelaskan satu persatu komponen dari VAICTM

(IC):

a) Value Added Capital Employed (VACA)

Value Added Capital Employed (VACA) menunjukkan kontribusi yang

dibuat oleh setiap unit dari capital employed terhadap value added organisasi

(Ulum, 2008). Value Added Capital Employed merupakan kemampuan

perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa capital asset yang apabila

dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Mainkaiw (dalam Rifqi, 2009 dalam Dewi, 2011) mendefinisikan physical

capital sebagai material yang digunakan sebagai input dalam produksi dari

barang dan jasa yang akan datang.

b) Value Added Human Capital (VAHU)



Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan kontribusi yang

dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan human capital dalam terhadap value

added organisasi. Human capital merepresentasikan individual knowledge stock

suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya (Bontis et al dalam

Ulum, 2008). Human capital merupakan pengetahuan, skill, dan pengalaman yang

dibawa pegawai ketika meninggalkan perusahaan (Starovic dan Mar dalam Astuti,

2005) yang meliputi pengetahuan individu suatu organisasi yang ada pada

pegawainya (Bontis, Crossan dan Hulland dalam Astuti, 2005) yang dihasilkan

melalui kompetensi, sikap, dan kecerdasan intelektual (Roos, Edvinson dan

Dragonetti dalam Astuti, 2005).

Human capital (modal manusia) mencerminkan kemampuan kolektif

perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang

dimiliki orang-orang dalam perusahaan tersebut. Human capital akan meningkat

jika perusahaan mampu menggunakan pegetahuan yang dimiliki oleh

karyawannya (Sawarjuwono, 2003). Perusahaan tidak dapat menciptakan

pengetahuan dengan sendirinya tanpa inisiatif dari individu yang terlibat dalam

proses organisasi. Oleh karena itu human capital sangat penting bagi

kelangsungan hidup perusahaan karena human capital merupakan penggabungan

sumberdaya-sumberdaya intangible yang melekat dalam diri anggota organisasi.

Human capital merupakan akumulasi nilai-nilai investasi dalam pelatihan

karyawan dan kompetensi sumber daya manusia (Anatan, 2004 dalam Dewi,

2011).



Human capital menjadi sangat penting karena merupakan aset perusahaan

dan sumber inovasi serta pembaharuan. Karyawan dengan human capital yang

tinggi akan lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang berkualitas

sehingga dapat mempertahankan maupun menarik pelanggan baru. Jika informasi

mengenai kualitas layanan suatu perusahaan tersedia, tingkat pendidikan dan

pengalaman dapat bertindak sebagai indikator kemempuan dan kompetensi

perusahaan tersebut, sehingga diharapkan dalam era berikutnya perusahaan lebih

mempedulikan human capital yang dimiliki (Sugeng, 2000 dalam Dewi, 2011).

c) Structural Capital Value Added (STVA)

Structural Capital Value Added (STVA) jumlah structural capital yang

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi

bagaimana keberhasilan structural capital dalam penciptaan nilai (Ulum, 2008).

Structural capital (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 property yang dimiliki perusahaan (Sawarjuwono, 2003).

Structural capital meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge

dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, organizational charts,

process manuals,strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai

perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya (Ulum, 2008). Structural capital

dalam suatu perusahaan terdiri atas empat elemen yaitu:



1) System, merupakan cara dimana proses organisasi (informasi, komunikasi, dan

pembuatan keputusan) dan output (product, service, dan capital proceed)

dijalankan.

2) Structure, merupakan penyusunan taggung jawab dan penghitungan yang

mendefinisikan posisi dan hubungan diantara anggota-anggota organisasi.

3) Strategy, merupakan tujuan-tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya.

4) Culture, merupakan penjumlahan opini-opini individual, pemikiran bersama,

nilai-nilai dan norma dalam organisasi.

Perusahaan dengan structural capital yang kuat akan memiliki dukungan

budaya yang memungkinkan perusahaan untuk mencoba sesuatu, untuk belajar,

dan untuk mencoba kembali sesuatu. Konsep intellectual capital memungkinkan

intellectual capital untuk diukur dan dikembangkan dalam suatu perusahaan

(Anatan, 2004 dalam Dewi, 2011).

2.1.5 Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)

Saat ini upaya memberikan  penilaian terhadap modal intelektual

merupakan hal yang  penting. Kesulitan dalam bidang modal intelektual adalah

masalah pengukurannya. Dari model-model pengukuran yang dikembangkan,

masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga untuk memilih model

yang paling tepat untuk digunakan merupakan tindakan yang tidak tepat karena

pengukuran tersebut hanyalah sebuah alat yang dapat diterapkan  pada situasi dan

kondisi perusahaan dengan spesifikasi tertentu (Tjiptohadi dan Agustine, 2003).

Modal intelektual merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang

relatif sulit diukur. Sawarjuwono dan Kadir (2003) memberikan petunjuk tentang



metode pengukuran intellectual capital dengan membaginya atas dua kelompok

yaitu: pengukuran non-monetary dan pengukuran monetary. Sebagai contoh

metode pengukuran intellectual capital dengan penilaian non-moneter yaitu

melalui balance scorecard yang inisiatif oleh Kaplan dan Norton, sedangkan salah

satu metode pengukuran intellectual capital dengan penilaian moneter yaitu

model Pulic (1998 dalam Ullum 2007) yang dikenal dengan istilah VAICTM

(Value Added Intellectual Coefficient).

VAIC digunakan karena dianggap sebagai indikator yang cocok untuk

mengukur IC di riset empiris. Beberapa alasan utama yang mendukung

penggunaan VAIC™ diantaranya yaitu yang pertama, VAIC ™ menyediakan

dasar ukuran yang standar dan konsisten, angka-angka keuangan yang standar

yang umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan (Pulic dan Bornemann,

1999 dalam Efandiana, 2011), sehingga memungkinkan lebih efektif melakukan

analisis komparatif internasional menggunakan ukuran sampel yang besar di

berbagai sektor industri. Kedua, semua data yang digunakan dalam perhitungan

VAICTM didasarkan pada informasi yang telah diaudit, sehingga perhitungan dapat

dianggap obyektif dan dapat diverifikasi (Pulic, 1998, 2000 dalam Ullum 2007).

VAICTM adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk

memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain

yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai

tambah atau Value Added (VA) dengan total sumber daya perusahaan dan masing-

masing komponen sumber daya utama(Wahdikorin, 2010).



VA dihitung sebagai selisih antara output dan input (Pulic, 1999).Tan et al.

(2007) menyatakan bahwa output (OUT) merepresentasikan revenue dan

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

mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue. Menurut

Tan et al. (2007), 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 direpresentasikan dengan labour

expenses) tidak dihitung sebagai biaya (cost) dan tidak masuk dalam komponen

IN (Pulic, 1999). Karena itu, aspek kunci dalam model Pulic adalah

memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating

entity) (Tan et al., 2007).

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

structural capital (SC) dan capital employed (CE). Hubungan dari VA dan capital

employed (CE), dalam penelitian ini disebut VACA. VACA adalah indikator

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

mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE menghasilkan return yang lebih besar

daripada perusahaan yang lain, berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam

memanfaatkan CE (dana yang tersedia). Hubungan selanjutnya adalah VA dan

HC. Value added human capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. VAHU

mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai dalam perusahaan

(Tan et al., 2007, ). Hubungan yang terakhir adalah structural capital coefficient

(STVA) yang menunjukkan kontribusi structural capital (SC) dalam penciptaan



nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah

dari VA, semakin besar kontribusi HC dalam value creation, maka akan semakin

kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. SC adalah VA dikurangi HC, yang hal ini

telah diverifikasi melalui penelitian empiris pada sektor industri tradisional (Pulic,

2000 dalam Ullum, 2007).

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual perusahaan

dengan menjumlahkan coefisien-coefisien yang telah dihitung sebelumnya.Hasil

penjumlahan tersebut diformulasikan dalam indikator baru yang unik,yaitu

VAIC™ (Tan et al., 2007).

2.1.6 Kinerja Keuangan (Diproksi dengan Return on Asset/ROA)

Kinerja merupakan hal yang penting yang harus dicapai oleh perusahaan

karena mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola sumber daya. Penilaian

kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan tindakan evaluasi atas kegiatan

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor

informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah

mereka akan  mempertahankan  investasi mereka di perusahaan tersebut atau

mencari alternatif perusahaan lain.

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement”

adalah kualifikasi dan efisiensi atau  keefektifan dalam  pengoperasian bisnis

selama periode tertentu. Dengan kata lain kinerja adalah suatu usaha formal yang

dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas

perusahaan  yang  telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003).



Di penelitian ini peneliti menggunakan rasio porofitabilitas untuk

mengukur kinerja perusahaan. (Ullum, 2007) ROA lebih dipilih daripada ROE

karena total ekuitas yang merupakan denominator ROE adalah salah satu

komponen dari VACA. Jika menggunakan ROE, maka akan terjadi double

counting atas akun yang sama (yaitu ekuitas), dimana VACA (yang dibangun dari

akun ‘ekuitas’ dan laba bersih) sebagai variabel independen dan ROE (yang juga

dibangun dari akun ‘ekuitas’ dan laba bersih) menjadi variabel dependen. ROA

dikalkulasikan dengan formula:

ROA= LABA BERSIH ÷ TOTAL ASSET

2.2 Penelitian Terdahulu

Hubungan intellectual capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah

dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam berbagai pendekatan

beberapa negara ( termasuk di Indonesia) diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian Khani et al. (2011), bertujuan untuk mengetahui pengaruh

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diproxy

dengan market to book ratio, return on asset, dan asset turnover. Penelitian

tersebut menggunakan 52 perusahaan di Kurdestan Iran. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan

terhadap market to book ratio, return on asset, dan asset turnover.

Penelitian Clarke et al. (2011), bertujuan untuk menganalisis pengaruh

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan di Australia

dengan sampel sebanyak 2161 perusahaan-perusahaan yang go public di

Australian Stock Exchange selama tahun 2004-2008. Hasil penelitian tersebut



menunjukkan, intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap

ROA, ROE, pertumbuhan laba dan produktivitas karyawan.

Penelitian Chan (2009), bertujuan untuk menganalisis pengaruh

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan dalam

penelitian tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang go public di Hongkong

Stock Exchange selama tahun 2001-2005, yang tergabung Hang Seng Index.

Jumlah perusahaan sampel sebanyak 156 perusahaan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa, intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja perusahaan yang diukur atau diproxy dengan menggunakan ROA

dan ROE.

Penelitian Zeghal & Maoloul (2010), bertujuan untuk mengetahui

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan di

London Stock Exchange selama tahun 2005, dengan sampel sebanyak 300

perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa intellectual capital

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang diukur

dengan ROE dan ROA.

Penelitian Ullum, dkk (2008), Penelitian ini berusaha mengukur

pengaruh intellectual capital (dalam hal ini diproksikan dengan VAIC™)

terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap

kinerja perusahaan, intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan masa depan perusahaan, dan ROGIC (Rate of Gowth of a Company’s



IC) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan masa depan, yang di ukur

dengan ROA, ATO, dan GR.

Penelitian Kuryanto, dkk (2008), bertujuan untuk mengetahui pengaruh

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Dengan 73 perusahaan dagang,

manufaktur, jasa, dan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai

sampel pada tahun 2003-2005.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada

pengaruh positif antara intellectual capital terhadap kinerja perusahaan, yang

diukur dengan ROE, EPS, dan ASR.

Penelitian Witoko (2009), bertujuan untuk mengetahui pengaruh

intellectual capital terhadap kinerja Keuangan Perbankan go public di Indonesia.

Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan

tahunan perbankan go public yang terdaftar di BEI antara periode 2005-2007.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, intellectual capital dan rata-rata

pertumbuhan intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu diatas adalah fokus dari penelitian ini. Dan

tabel B.1 berikut merupakan ringkasan penelitian empiris tentang pengaruh

intellectual capital dan kinerja keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO PENELITI NEGARA METODE HASIL
1 Bontis (1998) Kanada Kuesioner,

PLS
HC berhubungan
dengan SC dan CC;
CC berhubungan
dengan SC; CC dan SC
berhubungan dengan



kinerja industri.
2 Bontis et al.

(2000)
Malaysia Kuesioner,PLS HC berhubungan

dengan SC dan CC;
CC berhubungan
dengan SC; SC
berhubungan dengan
kinerja industri.

3 Riahi-Belkaoui
(2003)

USA Laporan tahunan,
Regresi

IC (diproksikan
dengan RVATA)
secara signifikan
berhubungan dengan
kinerja perusahaan
multinasional di USA.

4 Firer dan
Williams
(2003)

Afrika
Selatan

VAIC™, regresi
linier

VAIC™ berhubungan
dengan kinerja
perusahaan (ROA,
ATO, MB).

5 Astuti dan Sabeni
(2005)

Indonesia Kuesioner,
AMOS

HC berhubungan
dengan SC dan CC;
CC dan SC
berhubungan dengan
kinerja industri.

6 Mavridis (2004) Jepang VAIC™, regresi VAIC™ digunakan
untuk merangking
perusahaan perbankan
di Jepang berdasarkan
kinerja IC.

7 Abdolmohammadi
(2005)

USA Content analysis Frekuensi
pengungkapan elemen
IC meningkat dari
tahun ke tahun.
Kelompok “new
industry” lebih banyak
mengungkapkan
informasi IC daripada
“old industry”

8 Chen et al. (2005) Taiwan VAIC™, korelasi,
regresi

IC berpengaruh
terhadap nilai pasar
dan kinerja
perusahaan; R&D
berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan.

9 Kamath (2007) India VAICTM,regresi VAIC™ digunakan
untuk merangking
perusahaan perbankan
di India berdasarkan



Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Physical Capital (VACA) Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan

Firer dan Williams (2003) menyatakan bahwa physical capital adalah

suatu indikator value added yang tercipta atas modal yang diusahakan perusahaan

dengan efisien. Yang termasuk kedalam Capital employed adalah tipe asset

tangible yang digunakan untuk oprasional perusahaan, seperti bangunan, tanah,

peralatan dan teknologi yang dengan mudah dibeli dan dijual di pasar.

Physical capital meliputi dana-dana keuangan yang sangat penting.

Dihitung sebagai akumulasi dari bagian-bagian neraca, yaitu: ekuitas, oven

reserves, dana untuk general banking, supplement capital, participation capital,

lower ranking capital. Kemudian ditambah keuntungan setelah pajak. Hasil dari

perhitungan itulah yang di sebut dengan physical capital yang dimiliki suatu

perusahaan (Pulic, 1999 dalam Ullum, 2007). Pulic (1998 dalam Ullum 2007)

berdasarkan penelitiannya memberikan bukti bahwa semakin tinggi rasio physical

kinerja IC.
10 Tan et al. (2007) Singapore VAIC™, PLS IC berpengaruh positif

terhadap kinerja
perusahaan, baik masa
kini maupun masa
mendatang; rata-rata
pertumbuhan IC
berhubungan positif
dengan kinerja
perusahaan di masa
mendatang; kontribusi
IC terhadap kinerja
perusahaan berbeda
berdasarkan jenis
industrinya.



capital, maka semakin tinggi pula efisiensi penggunanya dalam proses penciptaan

nilai perusahaan.

Ullum (2008) berdasarkan penelitianya menyatakan bahwa physical

capital, yang secara statistik signifikan berhubungan positif dengan ukuran kinerja

keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian Dedy (2012) di Indonesia

menunjukkan bahwa physical capital/capital employed efficiency secara parsial

berkorelasi positif dengan ukuran kinerja keuangan. Berdasarkan kerangka

pemikiran di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh physical capital (VACA) terhadap kinerja keuangan

perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Human Capital (VAHU) Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan

Bontis et, al (2000 dalam Wahdikorin, 2010) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa pentingnya human capital tanpa memperhatikan jenis

industrinya. Bontis (1999, Bontis et al 2000 dalam Wahdikorin  2010)

menyatakan pentingnya human capital karena merupakan sumber inovasi dan

pembaharuan strategis. Hal pokok yang ada pada human capital itu sendiri yaitu

kecerdasan dari anggota organisasi. Karena human capital merupakan kombinasi

genetic inheritance; education; attitude tentang kehidupan dan bisnis.

Menurut Totanan (2004, Endri 2011) sebuah perusahaan akan

menghasilkan kinerja yang berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda, artinya

SDM yang berbeda dalam mengelola aset perusahaan yang sama akan

menghasilkan nilai tambah yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa



tangible aset yang dimiliki perusahaan bersifat pasif tanpa sumber daya manusia

yang dapat mengelola dan menciptakan nilai bagi suatu perusahaan. Beberapa

penelitian terakhir telah membuktikan keterkaitan antara kinerja perusahaan

dengan proses pengelolaan SDM di perusahaan.

Human capital diperoleh jika gaji dan tunjangan yang lebih rendah dapat

menghasilkan penjualan yang meningkat atau dengan gaji dan tunjangan yang

lebih besar diiringi pula dengan penjualan yang semakin meningkat lagi. Gaji dan

tunjangan yang lebih besar kepada karyawan diharapkan dapat memotivasi

karyawan tersebut untuk meningkatkan produktivitasnya dalam proses produksi.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam perusahaan dapat

meningkatkan produktivitas karyawan yang nantinya juga akan meningkatkan

pendapatan dan profit perusahaan. Produktivitas karyawan yang semakin

meningkat menunjukkan bahwa karyawan semakin baik dalam mengelola aset

perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki

perusahaan yang diukur dengan Return on Asset (ROA).

Pada penelitian Ullum (2008) menyatakan bahwa human capital

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan untuk tahun 2005 dan

2006.Selain itu juga dalam penelitian Dedy (2012) Human capital efficiency

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka diajukan hipotesis penelitian

sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh Human Capital (VAHU) terhadap kinerja keuangan

perusahaan.



2.3.3 Pengaruh Structual Capital (STVA) Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan

Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa structural capital

merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses

rutinitas perusahaan dan strukturnya yang pendukung usaha karyawan untuk

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara

keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing,

budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property

yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas

yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka

intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang

ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Astuti (2005) human capital akan memiliki hubungan yang lebih

kuat dengan structural capital jika hubungan tersebut bersifat langsung daripada

bersifat tidak langsung dengan customer capital sebagai variabel intervening.

Dalam penelitian Apriliani (2011) memberikan bukti bahwa structural

capital memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka diajukan hipotesis penelitian

sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh structural Capital (STVA) terhadap kinerja

keuangan perusahaan.



2.3.4 Pengaruh Fhysical Capital, Human Capital dan Structural Capital

(Intellectual Capital/VAICTM) Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan.

Berdasarkan teori berbasis sumber daya, sebuah perusahaan

dipersepsikan sebagai kumpulan dari aset maupun kemampuan berwujud dan tak

berwujud (Firer and Williams, 2003). Teori ini menganjurkan bahwa kinerja dari

sebuah perusahaan sebaiknya didefinisikan sebagai fungsi penggunaan yang

efektif dan efisien dari aset berwujud maupun tak berwujud yang dimiliki oleh

perusahaan atau intellectual ability. Hal ini sejalan dengan teori Stakeholder yang

menyatakan bahwa Value Added merupakan sebuah ukuran yang lebih akurat

dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba akuntansi

yang hanya merupakan ukuran return bagi pemegang saham.

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

misalnya pasarnya efisien, maka investor akan memberikan nilai yang tinggi

terhadap perusahaan yang memiliki IC lebih besar (Riahi-Belkaoui, 2003; Firer

dan Williams, 2003). Selain itu, jika IC merupakan sumberdaya yang terukur

untuk peningkatan competitive advantages, maka IC akan memberikan kontribusi

terhadap kinerja keuangan perusahaan (Harrison dan Sullivan, 2000; Chen et al.,

2005).Bagaimanapun, IC diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai

perusahaan maupun kinerja keuangan.



Penelitian Chan (2009), Zeghal & Maoloul (2010), Khani et al. (2011),

Clarke et al. (2011) telah membuktikan bahwa IC (VAIC™) mempunyai

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan

VAIC™ yang diformulasikan oleh Pulic (1998; 1999; 2000) sebagai ukuran

kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual ability). Kuryanto

(2008) dalam penelitiannya menyatakan hasil yang berbeda yaitu tidak ada

pengaruh positif antara IC sebuah perusahaan dengan kinerjanya, semakin tinggi

nilai IC sebuah perusahaan, kinerja masa depan perusahaan tidak semakin tinggi.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka diajukan hipotesis penelitian

sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh Intellectual Capital (VAIC™) terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

2.4 Model Penelitian

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

KINERJA KEUANGAN
(ROA)

Value Added Intellectual Capital
(VAICTM )

Fhysical Capital (VACA)

Human Capital (VAHU)

Structural Capital (STVA)


