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ABSTRACT 

 

This research examine effect Intellectual Capital (IC) to profitability, 

productivity and firm value on the financial sector in Indonesia from 2008-2012. 

This research was conducted using purposive sampling method. The sample are 

49 financial sector which are banking, insurance, financial institutions, securities 

and other financial sector.  

Panel data used to analyze effect of Value Added Intellectual Coefficient 

(VAIC) to profitability measured by Return On Asset (ROA), productivity 

measured by Asset Turn Over (ATO) and firm value measured by Market to  Book 

value (MB). This reseacrh also using control variable which are firm’s size 

(SIZE),  Leverage (LEV) and Financial Subsector (SUBSEC). 

This result of analisys indicated that IC have an influence on financial 

performance and firm value which is measured by ROA, ATO and MB. IC have a 

positive effect toward ROA and ATO but negative effect toward MB.  

 

Keyword : Firm value, Intellectual Capital (IC), Productivity, Profitability 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan informasi teknologi dan komunikasi pada saat ini sangatlah 

pesat dan cepat. Begitu pula diiringi dengan perkembangan pengetahuan 

masyarakat yang semakin meningkat. Dengan perkembangan globalisasi ini 

memudahkan individual maupun organisasi dalam meningkatkan nilai-nilai 

kehidupannya. Dalam hal bisnis, perkembangan semakin pesat ini merubah gaya 

kehidupan seseorang maupun organisasi bisnis dalam menjalankan usahanya. 

Agar dapat terus bertahan dengan cepat perusahaan-perusahaan mengubah dari 

bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (Labour-based business) menuju bisnis 

berdasarkan pengetahuan (Knowledge-based business), dengan karakteristik 

utama ilmu pengetahuan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Selain itu dengan 

perkembangan ini membuat persaingan dalam bidang usaha semakin ketat dan 

pertumbuhannya pun semakin inovatif. Hal ini dilakukan agar perusahaan-

perusahaan dapat bertahan dan mampu bersaing dengan kompetitornya dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya. 

Perubahan terhadap Knowledge-based business merupakan perubahan 

perusahaan untuk mendapatkan penghasilannya dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan. Menurut Widiyaningrum, (2004) Knowledge-based Industries 

adalah proses pentransformasian, pengkapitalisasian dan pemindahan 

pengetahuan sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, 
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perusahaan harus bisa memanfaatkan akitva tidak berwujud yang dimiliki agar 

dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan mulai 

memikirkan pentingnya modal pengetahuan dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. Modal pengetahuan merupakan nilai pengetahuan yang tak tampak 

oleh perusahaan namun berdampak pada kinerja perusahaan dan meningkatkan 

nilai perusahaan. Masa depan dan prospek organisasi kemudian akan bergantung 

pada bagaimana kemampuan manajemen untuk mendayagunakan the hidden 

value (nilai-nilai yang tidak tampak) dari aset tidak berwujud (M. Ikhsan, 2004 

dalam Astuti, 2005). Merupakan hal penting dalam pengukuran aktiva tidak 

berwujud tersebut untuk penilaian akuntansi yang lebih baik dan menghitung 

dampak yang dihasilkan terhadap kinerja dan nilai suatu perusahaan. 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran 

knowledge assets (aset pengetahuan) adalah intellectual capital (IC) yang telah 

menjadi fokus perhatian diberbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, 

sosiologi, maupun akuntansi (Guthrie dan Petty, 2000). Stewart (1997) 

mendefinisikan intellectual capital sebagai "packaged useful knowledge" yang 

merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang 

menghasilkan aset bernilai tinggi dan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi 

perusahaan. Bidang ini menjadi perhatian para akademis maupun pihak 

perusahaan. Intellectual Capital telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam 

dunia bisnis modern dan hal ini menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk 

mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan 

(Sawarjuwono dan Kadir, 2013). Masalah yang terjadi terdapat pada bagaimana 
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cara pengukuran dalam menghitung modal intelektual. Oleh karena itu banyak 

peneliti yang mencoba menilai cara yang tepat dan dapat diandalkan dalam 

menilai modal intelektual.  

Meningkatnya pengakuan atas modal intelektual dalam meningkatkan nilai  

dan keunggulan kompetitif perusahaan bertolak belakang dalam masalah 

pengukuran yang masih belum ditetapkan. Pulic (1998) mengukur modal 

intelektual (intellectual capital) secara tidak langsung dengan suatu ukuran 

moneter  yang dilihat dari efisiensi nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan 

modal intelektual suatu perusahaan atau Value Added Intellectual Coefficient - 

VAIC
TM

. Komponen dalam pengukuran VAIC
TM 

 dilihat dari SCE (Structural 

Capital Efficiency), HCE (Human Capital Efficiency), dan CEE (Capital 

Employed Efficiency). Pulic (1998) menyatakan bahwa VAIC
TM 

dianggap mampu 

memenuhi standar pengukuran ekonomi yang menunjukan nilai sebenarnya dan 

kinerja suatu perusahaan karena ekonomi berbasis pengetahuan merupakan 

ekonomi yang menciptakan nilai tambah  (value added). Lebih lanjut lagi Pulic 

(1998) menyatakan bahwa VAIC
TM

 menunjukan bagaimana sumber daya tersebut 

secara efisiensi dimanfaatkan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan dan nilai perusahaan. 

Pengukuran atas kinerja perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas maupun 

produktifitas perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator yang sangat penting 

untuk mengukur kinerja perusahaan yang merupakan tingkat pengembalian 

keuangan perusahaan dari hasil penggunaan sumber daya dalam rangka 
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menghasilkan atau menjual jasa (Rose and Hudgins, 2013). Sedangkan  

produktifitas merupakan kombinasi dari efektifitas; perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan efisiensi; perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan 

biaya terendah (Robbins and Judge, 2013).  Kedua hal tersebut berhubungan erat 

dengan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sumber 

daya yang digunakan berupa aset perusahaan baik aset berwujud maupun aset 

tidak berwujud. Modal intelektual merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki 

perusahaan meliputi kemampuan karyawan, teknologi dan informasi perusahaan 

dalam menciptakan laba perusahaan.  

Selain itu penilaian pasar terhadap perusahaan merupakan indikator penting 

dalam perusahaan. Penilaian pasar mencangkup persepsi individu dalam menilai 

sebuah perusahaan. Dengan kata lain penilaian pasar bisa diasumsikan dengan 

nilai terhadap perusahaan tersebut. Menurut Keown et al (2010) nilai perusahaan 

merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang 

beredar. Brigham and Houston (2010) berpendapat, nilai perusahaan sangat 

penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham. Dengan kata lain dalam menilai sebuah 

perusahaan, pandangan investor didasarkan atas harga saham perusahaan. Dengan 

tingginya penilaian pasar terhadap perusahaan merupakan tolak ukur dalam 

keberhasilan suatu perusahaan. Karena nilai saham yang tinggi merupakan 

indikator dalam menentukan nilai pasar perusahaan. Untuk memaksimalkan nilai 

tersebut maka perusahaan harus mengelola sumber daya dengan baik agar nilai 

perusahaan meningkat. 
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Di Indonesia, fenomena Intellectual Capital mulai berkembang terutama 

setelah munculnya PSAK No. 19  (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud, 

meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai Intellectual Capital, namun 

kurang lebih telah mendapatkan perhatian (Sunarsih dan Mendra, 2004). Menurut 

PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva nonmoneter yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan 

dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya, atau untuk tujuan administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).  

Namun banyak perusahaan yang belum mengerti peranan penting tentang aktiva 

tidak berwujud dalam meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan. Padahal modal 

intelektual bisa menjadikan asset yang paling penting dalam dunia bisnis 

perusahaan yang modern dan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor 

untuk menilai kemampuan perusahaan. Selain itu modal intelektual bisa dijadikan 

acuan untuk membuat standar akuntansi dan pelaporan yang lebih baik dalam 

pengungkapannya. 

Banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti dan mengukur hubungan modal 

intelektual dengan kinerja perusahaan dan telah dilakukan oleh beberapa Negara. 

Dengan tema dan variabel yang berbeda mencoba menghubungkan antara 

pengaruh modal intelektual dengan kinerja suatu perusahaan. Di Indonesia sendiri 

seperti yang dilakukan oleh Dominique and Talita (2007), Mutiara (2013), dan 

Sari (2013) menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan dan nilai perusahaan. Namun dalam penelitian Suhendah (2008) 

menyatakan modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja perusahaan namun 
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tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian di negara lain 

yang dilakukan oleh Chen et al (2005) menyatakan bahwa modal intelektual 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Selain itu Firer 

and William (2003), Mondal and Ghosh (2012), dan Joshi et al (2013), 

menyatakan modal intelektual memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Namun dalam penelitian Yuniasih dkk (2010) menemukan 

bahwa modal intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. Objek 

yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008 sampai 2012. Sektor 

keuangan di Indonesia digerakan oleh dua lembaga keuangan yaitu lembaga 

perbankan untuk bank umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar 

modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dan pensiun dan pegadaian. Peneliti 

mengambil sektor keuangan dikarenakan banyak peneliti lain hanya meneliti 

sektor perbankan saja. Padahal sektor keuangan lainnya juga memainkan peran 

penting dalam pertumbuhan ekonomi Negara.  

Kinerja perekonomian di Indonesia tahun 2012 cukup stabil disaat 

perekonomian dunia melemah dan diliputi ketidakpastian. Menurut data dalam 

Bank Indonesia (2013), Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat 

yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang 

rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%. Hal ini 
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didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif 

sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan 

kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu sektor perbankan Indonesia 

masih memainkan peranan penting dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi Negara Indonesia. 

Tabel 1.1 

Laju pertumbuhan PDB 

Atas dasar harga konstan 2000 

Dalam persen (%) 

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 

1 
Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan dan Perikanan 
5,12 4,12 4,09 2,32 1,98 

2 Pertambangan dan Penggalian 2,48 5,37 4,08 -0,05 0,48 

3 Industri Pengolahan 1,85 4,69 5,26 6,41 6,24 

4 Listrik, Gas & Air Bersih 9,34 14,89 4,41 5,76 7,25 

5 Konstruksi 5,90 8,11 6,68 7,76 7,79 

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 5,48 3,72 8,51 10,30 7,80 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 16,12 13,39 14,35 9,14 9,63 

8 
Keuangan, Real Estate & Jasa 

Perusahaan 
7,42 4,12 6,03 6,75 7,66 

9 Jasa-jasa 5,96 5,78 7,54 6,47 5,26 

Sumber : BPS 2013, data diolah 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tabel 1.1 sektor 

keuangan mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup besar dalam setiap 

tahunnya dibandingkan dengan sektor yang lain.  Selain itu sektor keuangan 

memiliki sumber daya yang berbasis ilmu pengetahuan, sehingga sangat riskan 

akan modal intelektualnya dan mencangkup sektor yang memajukan 

perekonomian suatu negara.  
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Dalam pertumbuhan ekonomi pada sektor keuangan, sektor perbankan masih 

mendominasi dalam pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Bahkan sektor 

perbankan mengalami kenaikan dari pada sektor keuangan yang lain. Namun 

dalam tabel 1.2 menunjukan bahwa sektor keuangan lainnya turut serta 

menyumbangan pembangunan di Indonesia seperti Lembaga keuangan bukan 

bank, Jasa penunjang keuangan dan Jasa perusahaan juga memberikan peran yang 

besar dalam pencapaian PDB yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

Tabel 1.2 

PDB Sektor Keuangan 

Atas dasar harga konstan 2000 

Dalam persen (%) 

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Bank 7,41 2,40 4,78 6,90 8,30 

2 
Lembaga Keuangan Tanpa 

Bank 
9,03 9,86 6,53 7,30 7,12 

3 Jasa Penunjang Keuangan 3,40 3,51 5,89 7,87 6,31 

4 Real Estat 8,88 5,24 5,53 6,32 6,05 

5 Jasa Perusahaan 8,97 9,66 7,43 7,30 6,48 

Sumber : BPS 2013, data diolah 

Pemilihan model VAIC
TM 

sebagai proksi dalam mengukur modal intelektual 

mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan kinerja perusahaan 

yang digunakan adalah profitabilitas (Return On Asset), produktifitas (Asset Turn 

Over) dan nilai perusahaan (Market to Book Value). Pemilihan indikator kinerja 

keuangan tersebut mengacu pada penelitian Firer and Williams (2003) dan 

Suhendah (2008). 
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Motivasi peneliti melakukan penelitian kembali tentang pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja dan nilai perusahaan adalah untuk membuktikan 

secara empiris pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan dan nilai 

perusahaan. Selain itu masih banyaknya hasil yang tidak konsisten terhadap hasil 

yang didapatkan. Hal ini karena banyaknya variabel-variabel yang digunakan 

dalam mengukur kinerja perusahaan maupun nilai perusahaan. Selain itu 

penggunaan variabel kontrol yang berbeda menyebabkan ketidak konsistenan 

hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya. Menurut Suhendah (2005) Penggunaan 

variabel kontrol digunakan dalam penelitian ini karena kinerja perusahaan bukan 

hanya sabagai hasil atau akibat langsung intellectual capital, melainkan juga ada 

faktor-faktor lain yang memberi kontribusi terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Modal Intelektual Terhadap Profitabilitas, Produktifitas, dan Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan di BEI Periode 2008-2012”.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Secara umum, Modal intelektual didefinisikan sebagai aktiva tidak berwujud 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Karena sumber daya perusahaan 

baik yang berwujud maupun tidak berwujud dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Sebagian besar perusahaan lebih 

cendrung memfokuskan pada aset berwujud yang dimiliki tanpa memperhatikan 

aset tak berwujud. Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya 

memahami tentang peranan modal intelektual terhadap kinerja dan nilai 
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perusahaan. Oleh karena itu modal intelektual telah menjadi aset yang penting 

dalam dunia bisnis modern saat ini.  Selain itu berdasarkan hasil dari beberapa 

penelitian sebelumnya, modal intelektual sangat berpengaruh terhadap 

profitabilias perusahaan. Sedangkan permasalahan lainnya adalah bagaimana 

menghitung dan membuktikan hubungan modal intelektual dengan kinerja 

perusahaan dan nilai  perusahaan. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukan diatas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2008-2012? 

2. Apakah Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Produktifitas 

perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2008-2012? 

3. Apakah Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Nilai  

Perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2008-2012? 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada 

sektor keuangan perbankan dan sector keuangan non perbankan di 

Indonesia periode 2008-2012 ? 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini terdiri dari Perusahaan 

perbankan, perusahaan efek, asuransi, lembaga pembiayaan dan sektor keuangan 
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lainnya. Namun dalam pengujian statistik, sektor keuangan ini dipisah menjadi 

subsektor keuangan perbankan dan non perbankan yang meliputi perusahaan efek, 

asuransi, lembaga pembiayaan dan sektor keuangan lainnya. Penelitian ini 

menggunakan pengamatan dengan jangka waktu 2008-2012. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan variabel independen modal intelektual yang diukur 

menggunakan metode VAIC
TM 

yang dipopulerkan oleh Pulic (1998) yang terdiri 

dari (Structural Capital Efficiency) SCE, (Human Capital Efficiency) HCE dan 

(Capital Employed Efficiency) CEE. Sedangkan untuk mengukur kinerja 

perusahaan mencangkup profitabilitas (Return On Asset), produktifitas (Asset 

Turn Over) dan niilai perusahaan (Market to Book Value). Adapun variabel 

kontrol yang digunakaan adalah ukuran perusahaan (SIZE), tingkat risiko 

perusahaan (Leverage) dan Subsektor Keuangan (SUBSEC). 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai : 

1. Pengaruh positif antara modal intelektual terhadap profitabilitas 

perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2008-2012 

2. Pengaruh positif antara modal intelektual terhadap produktifitas 

perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2008-2012 

3. Pengaruh positif antara modal intelektual terhadap nilai perusahaan 

perusahaan sektor keuangan di Indonesia 2008-2012 
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4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan dan nilai perusasahaan 

pada perusahaan sektor keuangan dan sektor non keuangan perbankan di 

Indonesia periode 2008-2012 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang positif terhadap : 

1. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengukur kinerja modal intelektual yang 

selanjutnya dapat digunakan untuk menilai keunggulan kompetitif 

perusahaan sehubungan dengan keputusan dalam pengambilan investasi 

mereka. 

2. Bagi instansi terkait khususnya perusahaan sektor keuangan, diharapkan 

penelitian ini dapat berguna bagi manajemen perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam kegiatan usaha bisnis.  Mengingat sektor ini tinggi 

akan sumber daya intelektualnya. Selain itu supaya dapat memahami 

pentingnya mengelola modal intelektual agar dapat meningkatkan 

persaingan kompetitif. 

3. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai manfaat modal intelektual dan peranannya baik secara teori 

maupun terapan. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pengaruh modal intelektual dan juga memberikan 

literatur teori tentang modal intelektual.  

1.7 Sistematika Penelitian 

Untuk memahami penulisan dan tujuan dalam penelitian ini, maka 

pembahasan mengenai pengaruh modal intelektual terhadap Profitabilitas, 

Produktifitas dan nilai perusahaan pada sektor keuangan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia ini akan dibagi kedalam lima bab dan beberapa subbab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : Landasan Teori  

Terdiri dari tinjauan pustaka tentang teori-teori dan penelitian 

terdahulu untuk mendukung Kerangka pemikiran dan hipotesis 

dalam penelitian ini 

BAB III : Metodologi Penelitian  
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Bab ini terdiri dari pemilihan objek penelitian, data yang akan 

dihimpun, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan 

teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan Masalah 

Mencangkup gambaran umum objek penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian yang dibagi menjadi beberapa subbab lagi yaitu 

kesesuaian dengan landasan teori, argumentasi penelitian dan 

perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. 

BAB V : Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan ringkasan dari bab-bab terdahulu dan 

jawaban atas perumusan masalah. Serta saran dan keterbatasan 

penelitian bagi penelitian selanjutnya. Selain itu memberikan 

implikasi terhadap praktik yang ada.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Resource-Based Theory 

Didalam suatu persaingan bisnis, perlunya perhatian terhadap 

sumberdaya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu 

teori yang mendukung sumberdaya untuk mencapai keunggulan kompetitif 

adalah Resources-based Theory. Resources-based theory pertama kali 

dipelopori oleh Penrose pada tahun 1959 yang mengemukakan bahwa sumber 

daya perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, jasa produktif yang 

tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik 

bagi tiap-tiap perusahaan (Kor dan Mahoney, 2004 dalam Hadiwijaya 2013). 

Teori ini menyatakan bahwa keunggulan perusahaan dalam persaingan bisnis 

ditunjukan dengan sumber daya yang unggul. Teori RBT memandang sebuah 

perusahaan sebagai kumpulan aset atau sumber daya dan kemampuan 

berwujud maupun tak berwujud (Firer dan Williams, 2003).  

Belkaoui (2003) juga menyatakan bahwa sumber daya perusahaan 

mencangkup aset berwujud maupun aset tidak berwujud yang ada dalam 

perusahaan dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

keunggulan dan keuntungan kompetitif perusahaan. Menurut Barney and 

Clark (2007) dalam bukunya, Resource-based Theory (RBT) adalah suatu 
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pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen stratejik dan keunggulan 

kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan akan mencapai 

keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul. 

Sumber daya yang unggul adalah sumber daya yang sangat jarang dan 

langka sehingga sulit untuk ditiru oleh pesaing. Perusahaan yang memiliki 

sumber daya ini akan menciptakan keunggulan kompetitif. Walaupun 

perusahaan mempunyai teknologi yang canggih, namun tidak diimbangi 

dengan sumber daya manusia yang baik tidak akan memberikan hasil yang 

maksimal. Sehingga teknologi bukanlah sumber daya yang menjadikan 

keunggulan kompetitif melainkan kompetensi manusia yang unggul yang 

dapat menciptakan itu.  

Barney and Clark (2007) memberikan kriteria pada sumber daya 

perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif. Terdapat empat indikator 

yang harus dimiliki sumber daya perusahaan yaitu : 

1. Sumber daya itu harus Valuable, dalam arti sumber daya dapat 

mengambil peluang yang ada dan dapat mengatasi ancaman dalam 

lingkungan perusahaan. 

2. Sumber daya itu harus Rare, dalam arti sumber daya sulit untuk 

dimiliki dan sukar diperoleh perusahaan lain 

3. Sumber daya itu harus Imperfectly Imitable, dalam arti sumber daya 

tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain 
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4. Sumber daya itu harus Organization, dalam arti sumber daya tersebut 

harus dimanfaatkan dalam proses organisasi perusahaan. 

Selain itu menurut David (2013), sumber daya internal akan 

menentukan kinerja suatu perusahaan yang dikelompokan kedalam tiga 

kategori sebagai berikut :  

1. Physical resource, meliputi semua aset fisik perusahaan yaitu pabrik, 

teknologi, peralatan, lokasi, bahan baku dan mesin. 

2. Human resource, meliputi kemampuan, keahlian, pengalaman dan 

pengetahuan sumber daya manusia dalam perusahaan  

3. Organizational Resource, meliputi struktur perusahaan, perencanaan, 

sistem informasi, paten, trademark, copyright, database dan lain-lain. 

Dengan sumber daya perusahaan yang baik dan berkualitas, maka akan 

menciptakan nilai tambah (Value Added) bagi perusahaan. Oleh karena itu 

sumber daya perusahaan menjadikan hal yang sangat penting dalam 

menciptakan nilai perusahaan dan keunggulan kompetitif perusahaan dalam 

persaingan bisnisnya. 

2.1.2 Stakeholder Theory 

Pemegang kepentingan perusahaan adalah Stakeholder yang merupakan 

orang-orang yang memiliki peran dalam keberlangsungan suatu perusahaan.. 

Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki stakeholder 

bukan hanya Shareholder (Donaldson and Preston 1995, dalam Belkaoui 
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2003). Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab dengan para 

pemilik perusahaan saja, namun lebih luas lagi terhadap masyarakat 

sekitarnya. Menurut Robbins and Coulter (2010) Stakeholder adalah 

sembarangan pihak yang ada dalam lingkungan organisasi yang terpengaruh 

oleh keputusan dan tindakan organisasi. Hal ini menunjukan bagaimana 

memelihara hubungan antara perusahaan dan stakeholder yang mencangkup 

pelanggan, pekerja, masyarakat, pemasok maupun pemegang saham. Oleh 

karena itu, tanggung jawab perusahaan yang semula diukur dengan indikator 

ekonomi berubah menjadi indikator yang memperhitungkan nilai sosial.  

Dalam konteks modal intelektual, teori stakeholder dipandang dalam 

dua bidang yaitu bidang moral dan bidang menejerial. Bidang etika 

berargumen bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan 

secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk 

keuntungan seluruh stakeholder, sedangkan bidang manajerial berpendapat 

bahwa kekuatan stakeholder untuk mempengaruhi manajemen korporasi 

harus dipandang sebagai fungsi dari tingkat pengendalian stakeholder atas 

sumber daya yang dibutuhkan organisasi (Ulum, 2009 dalam Mutiara, 2013). 

Menurut Kasali (2005) dalam Hadi (2011) membagi stakeholder 

kedalam lima bagian yaitu : 

1. Stakeholders Internal dan stakeholders eksternal. 

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam 

lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang 
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saham (shareholder). Sedangkan stakeholders eksternal adalah 

stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti 

penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, 

pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing 

partner dan lain-lain.  

2. Stakeholders primer, sekunder dan marjinal.   

Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. 

Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders yang paling 

penting disebut stakeholders primer, stakeholders yang kurang penting 

disebut stakeholders sekunder dan yang biasa diabaikan disebut 

stakeholders marjinal.  

3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan. Karyawan dan 

konsumen dapat disebut sebagai stakeholders tradisional, karena saat 

ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders 

masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang 

diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti 

mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.  

4. Proponents, opponents, dan uncommitted.  

Diantara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi 

(proponents), menentang organisasi (opponents) dan ada yang tidak 

peduli atau abai (uncommitted). Organisasi perlu mengenal 

stakeholders yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, 
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menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang 

proposional.  

5. Silent majority dan vokal minority.  

Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau 

mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau 

dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan 

secara silent (pasif). 

Dengan demikian perusahaan yang ingin berhasil dan menciptakan nilai 

perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan stakeholder. Dalam arti 

lain, para stakeholder bisa mempengaruhi manajemen dalam menciptakan 

kinerja serta nilai perusahaan melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh 

perusahaan. Hal ini berhubungan dengan konteks modal intelektual dimana 

semua pemilik kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan 

manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan Stakeholder 

(Hadiwijaya, 2013). Sehingga perusahaan akan menciptakan nilai tambah 

bagi kepentingan internal maupun eksternal perusahaan dengan 

menggunakan potensi seluruh sumber daya perusahaan. 

2.1.3 Pengertian Modal Intelektual 

Perkembangan modal intelektual di Indonesia, berkembang saat 

munculnya PSAK No. 19 yang membahas aktiva berwujud. Di Indonesia 

masih banyak perusahaan yang belum mengerti tentang peranan modal 

intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Modal intelektual juga 
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dapat dikatakan sebagai asset tidak berwujud. Namun definisi dalam 

menjelaskan tentang modal intelektual masih sulit untuk dipahami. Dalam 

penelitian sebelumnya pun mengungkapkan definisi yang beragam terhadap 

modal intelektual. Peneliti yang telah menjelaskan tentang modal intelektual 

diantaranya Annie Brooking, Goran Roos, Thomas Stewart dan Nick Bontis.  

Menurut Stewart (1997), modal intelektual dapat dipandang sebagai 

pengetahuan dalam pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang 

digunakan untuk menciptakan kekayaan.  

 Menurut Roos et al (1997) dalam Bontis et al (2000), modal intelektual 

mencangkup semua proses dan aset yang tidak ditampilkan dalam neraca dan 

aset tidak berwujud (merek dagang dan paten) yang metode akuntansi 

modern menganggap aset tak berwujud tersebut termasuk jumlah dari 

pengetahuan karyawan dan kemampuan karyawannya.  

Sedangkan Bontis et al (2000)  mengidentifikasi modal intelektual 

sebagai seperangkat sumber daya tak berwujud (kemampuan dan 

kompetensi) yang menggerakkan organisasi untuk menciptakan kinerja dan 

nilai perusahaan.  

Menurut Brooking (1996) dalam Bontis et al (2000) modal intelektual 

adalah istilah yang diberikan terhadap gabungan aset tidak berwujud dari 

pasar, kekayaan intelektual, kemampuan manusia dan infrastruktur 

perusahaan yang memungkinkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

dan operasi perusahaan. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Konsep IC Menurut beberapa ahli 

  Sumber : Bontis et al(2000), diolah 

Dalam beberapa definisi dalam tabel 2.1 diatas, dapat disimpulkan 

bahwa modal intelektual mencangkup kemampuan intelektual karyawan yang 

dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Karena sumber daya 

manusia yang baik dan berpengetahuan tinggi akan menyebabkan semakin 

baik manajemen perusahaan. Selain itu didukung dengan infrastruktur yang 

baik dalam perusahaan dapat menunjang kinerja perusahaan. Hal ini akan 

Annie Brooking Goran Roos Thomas Stewart Nick Bontis 

UK UK USA Canada 

Human-Centred 

assets 
Human Capital Human Capital Human Capital 

keterampilan, 
kemampuan dan 

keahlian, 

kemampuan 
pemecahan masalah 

dan gaya 

kepemimpinan 

Kompetensi, Sikap 
dan kecerdasan 

intelektual 

Karyawan adalah 
aset yang paling 

penting dalam 

organisasi 

Tingkat 
pengetahuan yang 

dimiliki oleh setiap 

karyawan 

Infrastructure 

assets 

Organisational 

Capital 

Structural Capital Structural Capital 

Seluruh Teknologi, 

Proses dan 
Metodologi yang 

dapat digunakan 

perusahaan 

Keseluruhan 

Organisasi, inovasi, 
proses, properti 

intelektual dan aset 

kebudayaan 

Pengetahuan yang 

tertanam dalam 
teknologi 

Aset bukan manusia 

atau kemampuan 
organisasi untuk 

memenuhi 

kebutuhan pasar 

Intellectual 

Property 

Renewal and 

Development 

Capital 

Structural Capital Intellectual 

Property 

Kecakapan, merek 

dagang dan Hak 
paten 

Hak paten dan 

upaya pelatihan 

Seluruh hak paten, 

rencana dan merek 
dagang 

Tidak seperti IC, IP 

aset yang dilindungi 
dan memiliki 

pengertian legal 

Market Assets Relational Capital Customer Capital Relational Capital 

Merek, Pelanggan, 

loyalitas pelanggan 

dan jalur distribusi 

Hubungan antara 

Internal dan 

eksternal 
stakeholder 

Informasi pasar 

digunakan untuk 

mendapatkan dan 
mempertahankan 

pelanggan 

Customer Capital 

adalah satu-satunya 

fitur dari 
pengetahuan yang 

tertanam dalam 

hubungan 
organisasi 
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berdampak pada pemberian layanan  dan hubungan yang baik dengan 

konsumen. 

2.1.4 Komponen Modal Intelektual 

Menurut beberapa peneliti terdapat kemiripan dalam komponen Modal 

Intelektual. Seperti yang dilakukan oleh Stewart (1997) dan Bontis (2000) 

mengklasifikasikan komponen-komponen Modal Intelektual perusahaan 

dalam arti luas yang terdiri dari :  

2.1.4.1 Modal manusia (Human Capital/ HC) 

Didefinisikan sebagai pengetahuan, kualifikasi dan keterampilan karyawan 

dalam memproduksi barang dan jasa serta kemampuan untuk dapat 

berhubungan dengan pelanggan. Menurut Bontis (2004) human capital 

adalah kombinasi dari pengetahuan, skill, kemampuan melakukan inovasi dan 

kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi nilai perusahaan, kultur dan 

filsafatnya. Sedangkan menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003), human 

capital merupakan sumber pengetahuan yang berguna, keterampilan, 

kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan dan mencerminkan 

kemampuan kolektif perusahaan dalam membuat solusi terbaik berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan perusahaan tersebut. Dalam 

mengelola perusahaan, pengetahuan dan kemampuan karyawan sangatlah 

penting karena akan mempengaruhi dua komponen modal intelektual lainnya 

yaitu Customer Capital dan Structural Capital. 
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2.1.4.2 Modal struktural (Structural Capital/ SC) 

Structural capital adalah sarana dan prasarana yang mendukung karyawan 

untuk menciptakan kinerja yang optimum, meliputi kemampuan organisasi 

menjangkau pasar, hardware, software, database, struktur organisasi, patent, 

trademark, dan segala kemampuan organisasi untuk mendukung 

produktivitas karyawan (Bontis, 2000). Hal ini juga mengacu pada 

pengetahuan yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar, 

mencakup proses produksi, teknologi informasi, sistem operasional 

perusahaan, hubungan pelanggan, Research & Development, dan lain-lain. 

Modal ini merupakan modal pendukung dalam bentuk infrastruktur 

perusahaan dalam menunjang kinerja perusahaan. Meskipun kemampuan 

modal manusia tinggi namun tidak didukung dengan infrastruktur yang cukup 

maka tidak akan menghasilkan modal intelektual yang maksimal. 

2.1.4.3 Modal Pelanggan (Customer Capital /CC) 

Customer Capital (CC) merupakan pengetahuan yang melekat dalam 

marketing channels dan customer relationship dimana suatu organisasi 

mengembangkan hal tersebut melalui proses berbisnis (Bontis, 2000).  

Customer Capital berhubungan dengan orang-orang yang mendapatkan 

pelayanan dari perusahaan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan 

harus mengetahui kebutuhan konsumen dan kepuasan konsumen yang 

menyebabkan hubungan yang baik antara pelanggan. 
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2.1.5 Profitabilitas 

Rose and Hudgins (2013) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan 

indikator yang sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan yang 

mengukur tingkat pengembalian keuangan perusahaan dari hasil penggunaan 

sumber daya dalam rangka menghasilkan atau menjual jasa. Sumber daya 

perusahaan merupakan modal penting dalam menghasilan laba perusahaan. 

Sehingga perusahaan harus memaksimalkan dan mengembangkan sumber 

daya tersebut.  

Dalam menghasilkan laba tersebut banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas. Menurut Munawar (1995) dalam Nofrita (2013) 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam suatu 

perusahaan, yaitu :  

1. Jenis Perusahaan, Profitabilitas perusahaan akan sangat bergantung 

pada jenis perusahaan, jika perusahaan menjual barang konsumsi atau 

jasa biasanya akan memiliki keuntungan yang stabil dibandingkan 

dengan perusahaan yang memproduksi barang-barang modal.  

2. Umur Perusahaan, Sebuah perusahaan yang telah lama berdiri akan 

lebih stabil bila dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. 

Umur perusahaan ini adalah umur sejak berdirinya perusahaan hingga 

perusahaan tersebut masih mampu menjalankan operasinya.  

3. Skala Perusahaan, Jika skala ekonominya lebih tinggi, berarti 

perusahaan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. 
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Tingkat biaya rendah tersebut merupakan cara untuk memproleh laba 

yang diinginkan.  

4. Harga Produksi, Perusahaan yang biaya produksinya relatif lebih murah 

akan memiliki keuntungan yang lebih baik dan stabil daripada 

perusahaan yang biaya produksinya tinggi.  

5. Habitat Bisnis, Perusahaan yang bahan produksinya dibeli atas dasar 

kebiasaan (habitual basis) akan memperoleh kebutuhan lebih stabil dari 

pada non habitual basis.  

6. Produk yang Dihasilkan, Perusahaan yang bahan produksinya 

berhubungan dengan kebutuhan pokok biasanya penghasilan perusahaan 

tersebut akan lebih stabil daripada perusahaan yang memproduksi barang 

modal. 

Dilihat dari banyaknya faktor – faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya perusahaan 

menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

rasio (Return On Asset) ROA. ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan 

efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset (Chen et al., 2005).  

Menurut Keown et al (2010) tingkat pengembalian investasi dari pendapatan 

operasi atau biasa disebut ROA menunjukan keefektifan manajemen dalam 

menghasilkan laba operasional atas aset-aset perusahaan, yang diukur dengan 

membandingkan laba operasional terhadap total aset perusahaan. Rose and 
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Hudgins (2013) menyimpulkan bahwa ROA merupakan indikator utama 

dalam efisiensi manajemen yang menunjukan seberapa mampu manajemen 

dalam mengkonversi aset menjadi laba. Sedangkan menurut Keiso et al 

(2011) ROA adalah jumlah laba yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki 

perusahaan. Adapun pengukuran ROA  sebagai berikut (Brigham and 

Houston, 2010) : 

     
           

           
  

 

Indikator profitabilitas yang berdasarkan ROA mempunyai keunggulan 

yaitu (Anthony and Govindarajan, 2002) : 

1. Merupakan indicator pengukuran komprehensif untuk melihat keadaan 

suatu perusahan berdasarkan laporan keuangan yang ada. 

2. Mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolute 

3. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha 

2.1.6 Produktifitas  

Faktor utama dalam pertumbuhan sebuah sistem ekonomi adalah 

produktifitas, yaitu ukuran pertumbuhan ekonomi yang membandingkan 

berapa banyak yang diproduksi oleh sistem dengan berapa banyak 

penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya (Griffin 

and Ebert, 2010). Dengan kata lain produktifitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan dengan 
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memanfaatkan sumber daya perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan 

produktif jika perusahaan tersebut mampu menghasilkan barang dengan 

biaya yang paling rendah untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Hal ini 

tentu berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pada suatu perusahaan. 

Menurut Robbins and Judge (2013) bahwa produktifitas merupakan 

kombinasi dari efektifitas; perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan efisiensi; perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan biaya 

terendah. Oleh karena itu perusahaan harus bisa memanfaatkan sumber daya 

potensial agar sumber daya tersebut dapat menghasilkan output yang optimal 

dalam suatu perusahaan.  

Dalam meningkatkan produktifitas terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi naik turunnya produktifitas. Menurut Sinungan (2005) faktor-

faktor tersebut adalah : 

1. Investasi, Komponen pokok dari investasi adalah modal, karena modal 

merupakan landasan gerak suatu usaha, namun modal saja tidaklah 

cukup. Untuk itu harus ditambah dengan komponen teknologi.  

2. Manajemen, Kelompok manajemen dalam organisasi bertugas pokok 

menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja sedemikian rupa sehingga 

tujuan tercapai dengan baik. 

Untuk mengukur produktifitas dalam penelitian ini digunakan rasio 

Asset Turn Over (ATO) atau total perputaran aktiva pada perusahaan. Rasio 

ini mengukur produktifitas asset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan 

(Kieso et al, 2011). Menurut Keown et al (2010) total perputaran aktiva 
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menunjukan keefektifan manajemen dalam mengelola neraca perusahaan 

yaitu aktiva yang ditunjukan oleh jumlah hasil penjualan per aktiva. Rasio 

perputaran aktiva ini dihitung dengan membagi total pendapatan dan total 

aktiva perusahaan. Pengukuran ATO sebagai berikut (Brigham and Houston, 

2010) : 

     
                

           
 

2.1.7 Nilai Perusahaan 

Perkembangan ekonomi saat ini lebih dikendalikan oleh informasi dan 

pengetahuan, hal ini meningkatkan perhatian terhadap modal intelektual 

seperti yang diungkapkan oleh Stewart (1997) . Tempat yang menjadi 

perhatian adalah manfaat dari modal intelektual sebagai alat untuk 

menentukan nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan merupakan nilai yang dimiliki oleh perusahaan atas 

pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan. Nilai perusahaan juga 

memberikan gambaran kepada masyarakat atas proses kegiatan dan kinerja 

sebuah perusahaan dalam menghasilkan produk. Dengan begitu perusahaan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam kegiatan bisnisnya. 

Sedangkan menurut Keown et al (2010) nilai perusahaan merupakan nilai 

pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. 

Dengan kata lain, nilai perusahaan biasa didefinisikan oleh nilai pasar. Para 

investor mendefinisikan nilai pasar sebagai tingkat keberhasilan suatu 
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perusahaan yang dikaitkan dengan harga dan nilai saham perusahaan. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.  

Nilai perusahaan dalam beberapa literatur disebut dengan beberapa istilah 

diantaranya, price-to-book value yaitu perbandingan antara harga saham 

dengan nilai buku saham dan market-to-book ratio yaitu rasio harga saham 

saat ini dengan nilai buku per saham (Hermuningsih, 2011 dalam 

Hadiwijaya, 2013). Dalam penelitian ini digunakan (market-to-book ratio) 

MB untuk mengukur nilai perusahan. Karena rasio ini mencerminkan nilai 

pasar dari harga saham dan sumberdaya perusahaan berupa aset perusahaan 

untuk menciptakan nilai perusahan. Semakin tinggi nilai MB menunjukan 

bahwa pasar semakin percaya terhadap perusahaan.  Brigham and Houston 

(2010) menyatakan Market Book value (MB) dihitung dengan 

membandingkan harga pasar per saham dengan nilai buku per saham. 

Adapun pengukuran MB sebagai berikut (Brigham and Houston, 2010) : 

    
                        

                    
 

2.1.8 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

Pulic (1998) mengusulkan Koefisien Nilai Tambah Intelektual/Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC) untuk menyediakan informasi tentang 

efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak berwujud dalam 

perusahaan. Model ini sangat cocok untuk menilai asset tak berwujud dalam 

penelitian empiris. Model ini menghitung dan mengevaluasi efisiensi nilai 

PENGARUH MODAL..., SULISTIO ARIWIBOWO, Ak.-IBS, 2014



31 
 

tambah perusahaan atau Value Added  (VA). Adapun cara perhitungan 

VAIC
TM 

yang dipopulerkan Pulic (2004) sebagai berikut : 

2.1.8.1 Value Added (Nilai Tambah) 

Value Added (VA) atau Nilai tambah merupakan indikator yang objektif 

dalam menilai keberhasilan bisnis dan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai (pulic, 2000). Adapun pengukuran VA sebagai berikut : 

          

adapun OUT meliputi penjualan atau pendapatan dari bunga, provisi dan 

komisi, operasional, sewa, laba penjualan asset, laba selisih kurs dan lain-

lain. Sedangkan IN meliputi beban atau pengeluaran dari bunga, pendanaan, 

PPAP, umum dan administrasi, dan lain-lain. Namun dalam hal ini gaji 

karyawan atau upah karyawan tidak dimasukan dalam komponen IN. 

Sehingga beban karyawan tidak dikategorikan sebagai beban perusahaan 

melainkan nilai tambah dan investasi perusahaan. Selain itu pengukuran VA 

dapat diukur dengan menggunakan akun-akun sebagai berikut : 

             

Dimana : 

VA  = Nilai tambah perusahaan 

OP  = Operating Profit (laba operasi) 

EC  = Employee Cost (beban karyawan) 

D  = Depreciation (depresiasi) 

A  = Amortisation (amortisasi) 
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Value Added menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

nilai. Dalam metode VAIC
TM

 ada yang baru tentang konsep bahwa gaji 

karyawan tidak dipandang sebagai bagian dari INPUT. Gaji dan upah tidak 

lagi dipandang sebagai beban namun dipandang sebagai investasi perusahaan 

(Pulic, 2000) 

2.1.8.2 Human Capital Efficiency (HCE) 

 Human Capital Efficiency (HCE) adalah indikator efisiensi nilai tambah 

modal manusia. HCE merupakan perbandingan dari VA terhadap Human 

Capital (HC). Menurut Pulic (2004), semua pengeluaran karyawan masuk 

kedalam modal manusia. Hal yang baru dalam konsep ini adalah beban gaji 

tidak lagi menjadi bagian dari Input perusahaan. Ini berarti biaya yang 

berhubungan dengan karyawan tidak dianggap sebagai biaya, namun sebagai 

investasi pada perusahaan. Adapun cara pengukuran Human Capital 

Efficiency : 

    
  

  
 

 Dimana : 

 HCE = Human Capital Efficiency 

 VA = Value Added 

 HC = Total gaji dan upah karyawan 

2.1.8.3 Structural Capital Efficiency (SCE) 

 Structural Capital Efficiency (SCE) adalah indikator efisiensi nilai tambah 

modal struktural. SCE merupakan rasio dari Structural Capital (SC) terhadap 

VA. Sedangkan untuk menghitung SC digunakan rumus sebagai berikut : 
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 Dimana : 

 SC  = Structural capital  

 VA  = Value Added 

 HC = Human Capital 

 Hal ini berarti bahwa semakin besar proporsi HC dalam menciptakan nilai 

tambah semakin kecil proporsi SC. Pulic (2004) mengatakan bahwa dalam 

beberapa kasus SC bahkan tidak harus terjadi (misalnya VA kurang dari HC). 

Adapun rumus untuk mengukur SCE sebagai berikut : 

    
  

  
 

 Dimana : 

 SCE  = Structural Capital Efficiency 

 SC = Structural Capital 

 VA = Value Added 

2.1.8.4 Capital Employed Efficiency (CEE) 

 Capital Employed Efficiency (CEE) adalah indikator efisiensi nilai tambah 

modal yang digunakan. Karena modal intelektual tidak dapat menciptakan 

nilainya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai efisiensi 

dari modal yang digunakan yang dapat dihitung sebagai berikut :.  

    
  

  
 

 Dimana : 

 CEE = Capital Employed Efficiency 
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 VA = Value Added 

 CE = Nilai buku total aktiva bersih perusahaan 

2.1.8.5 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

VAIC mengindikasikan kemampuan modal intelektual suatu perusahaan 

yang dapat menjadi indikator dalam kinerja perusahaan. Adapun pengukuran 

VAIC sebagai berikut : 

                 

Dimana : 

VAIC = Value Added Intellectual Coefficient 

HCE = Human Capital Efficiency 

SCE = Structural Capital Efficiency 

CEE = Capital Employed Efficiency 

Ini merupakan indikator yang memungkinkan untuk memahami efisiensi 

keseluruhan perusahaan dan menunjukan kemampuan intelektualnya. 

Sehingga VAIC menggambarkan berapa nilai baru yang diciptakan tiap 

investasi satuan moneter dalam setiap sumber daya. Koefisien yang tinggi 

menunjukan penciptaan nilai yang lebih tinggi dengan menggunakan sumber 

daya perusahaan, termasuk modal intelektualnya. Pada akhirnya kita 

memiliki cara baru untuk memahami organisasi yang efisien (Pulic, 2004). 

2.1.9 Variabel Kontrol 

Dalam penelitian ini menggunakan variable control seperti yang dilakukan 

dalam penelitian Firer and Williams (2003), Suhendah (2008). Dan Joshi et al 
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(2013). Variabel kontrol digunakan untuk menguatkan hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independennya. Selain itu juga agar pengaruh 

modal intelektual dan kinerja perusahaan tidak terpengaruh oleh faktor lain 

yang tidak diteliti. Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

2.1.9.1 Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai ukuran perusahaan yang dihitung 

berdasarkan Natural log atas total asset. Digunakan logaritma asset karena 

jumlah asset tiap perusahaan bervariasi. Ukuran perusahaan menjadi salah 

satu faktor dalam mencapai kinerja perusahaan. Karena perusahaan harus 

dapat memanfaatkan aset perusahaan dengan sebaik mungkin untuk 

mencapai keunggulan yang kompetitif dan mendapatkan pengembalian atas 

investasi aset perusahaan.  Firer and Williams (2003) merumuskan ukuran 

perusahaan adalah : 

                            

2.1.9.2 Leverage (LEV) 

Leverage merupakan tingkat risiko perusahaan yang diperoleh dengan 

membagi total hutang yang dimiliki perusahaan dengan nilai buku total asset 

perusahaan. Dengan kata lain seberapa kemampuan hutang perusahaan 

terhadap pengelolaan aktiva perusahaan. Leverage digunakan sebagai 

variabel kontrol karena untuk memenuhi pendanaan perusahaan pada 

umumnya melalui pinjaman. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 
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leverage adalah Debt to Total Asset. Menurut Kieso et al. (2011) rumus 

menghitung Debt to total asset adalah Total asset / Total Hutang. 

                     
            

           
 

2.1.9.3 Subsektor Keuangan (SUBSEC) 

Subsektor keuangan merupakan bagian dari sektor keuangan di Indonesia 

yang dibagi menjadi 5 bagian yaitu Bank, Asuransi, Efek, Lembaga 

Pembiayaan dan sektor keuangan lainnya. Subsektor keuangan digunakan 

sebagai variabel kontrol karena adanya perbedaan yang besar antara nilai aset 

tiap masing-masing subsektor keuangan. Subsektor keuangan diukur dengan 

menggunakan variabel dummy, yaitu pemberian skor “1” untuk perusahaan 

bank dan skor “0” untuk perusahaan non perbankan yaitu asuransi, efek, 

lembaga pembiayaan dan sektor keuangan lainnya. 

  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam beberapa penelitian empiris, hubungan antara modal intelektual 

dengan kinerja perusahaan banyak dilakukan dan dibuktikan oleh beberapa 

Negara.  Firer and William (2003) melakukan penelitian mengenai hubungan 

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan Go Public yang ada di Afrika 

selatan tahun 2001. Perusahaan tersebut meliputi sektor perbankan, elektronik, 

informasi teknologi, dan jasa. Pengukuran modal intelektual diukur dengan 

metode VAIC
TM

 yang dipopulerkan oleh Pulic (1998). Pengukuran yang 

dilakukan terhadap kinerja keuangan menggunakan tiga ukuran yaitu Profitabilitas 
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(ROA), Produktifitas (ATO) dan nilai pasar (MB). Penelitian ini juga 

menggunakan variable control yaitu ukuran perusahaan, leverage, ROE dan tipe 

industry. Metode dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

dalam penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif modal intelektual 

terhadap kinerja perusahaan.  

Chen et. al (2005) melakukan penelitian di negara Taiwa tentang hubungan 

modal intelektual terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Sampel yang 

digunakan adalah 4254 perusahaan elektronik selama periode 1992 – 2002. 

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi dan korelasi. Variabel yang 

digunakan adalah ROE, ROA, GR (Growth Revenue), EP (Employed 

Productivity). Sedangkan variabel kontrolnya adalah R&D Expenditures dan 

Advertising Expenditures. Untuk mengukur modal intelektual digunakan metode 

VAIC. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa modal intelektual 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Selain itu juga 

Chen et al (2005) membuktikan bahwa IC dapat menjadi indikator untuk 

memprediksikan keuangan di masa mendatang. 

Dominique dan talita (2007), penelitian ini menunjukan hubungan antara 

modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2003-2006. 

Pengukuran digunakan dengan model regresi dan analisis korelasi berganda untuk 

mengukur kinerja tahun sekarang dan masa datang. Variable independen yang 

digunakan adalah komponen VAIC atau koefisien nilai tambah intelektual yaitu 

HCE, SCE dan CEE. Sedangkan variable dependen adalah kinerja perusahaan 

PENGARUH MODAL..., SULISTIO ARIWIBOWO, Ak.-IBS, 2014



38 
 

yaitu ROA, ATO, pertumbuhan pendapatan dan Operating Cash Flow (OCF). 

Penelitian ini menggunakan model regresi. Hasil dalam penelitian ini terdapat tiga 

kesimpulan utama. Pertama, modal intelektual berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan saat ini perusahaan di sektor barang konsumsi, meskipun 

pertumbuhan pendapatan tidak dipengaruhi. Kedua, studi ini memberikan bukti 

empiris bahwa perusahaan dengan modal intelektual yang lebih besar 

menghasilkan profitabilitas yang lebih besar, produktivitas dan pertumbuhan di 

tahun-tahun berikutnya. Namun, modal intelektual tampaknya memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan pada hasil tertinggal satu tahun 

tetapi tidak pada tertinggal dua tahun hasil. Temuan mengungkapkan bahwa aset 

fisik dan keuangan memiliki peran jangka pendek dalam pertumbuhan 

pendapatan. Ketiga, modal efisiensi digunakan (CEE) dan efisiensi modal 

struktural (SCE) adalah variabel yang paling berpengaruh dalam peningkatan 

kinerja masa depan perusahaan, dan efisiensi modal manusia (HCE) memiliki 

peran yang lemah dan negatif dalam profitabilitas perusahaan dan produktivitas.  

Suhendah (2008) melakukan penelitian pengaruh modal intelektual terhadap 

profitabilitas, produktifitas dan penilaian pasar. Periode penelitian berjangka 

waktu 3 tahun yaitu dari 2005 – 2007. Populasi yang diambil adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Kelompok industri yang diambil adalah 

perusahaan perdagangan, transportasi dan komunikasi, industri kimia, elektronik, 

teknologi informasi, jasa keuangan, asuransi, real estate serta perbankan. Sampel 

yang didapat adalah 95 perusahaan dari 9 jenis industri. Variabel yang digunakan 

untuk mengukur modal intelektual adalah dengan metode VAIC. Sedangkan 
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variabel untuk mengukur profitabilitas adalah ROA, produktifitas adalah ATO 

dan penilaian pasar adalah MB. Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah Ukuran perusahaan, Leverage, ROE dan jenis industri. Hasil dalam 

penelitian tersebut menunjukan adalanya pengaruh positif terhadap profitabilitas 

dan negatif terhadap produktifitas namun tidak signifikan terhadap penilaian 

pasar. Sedangkan CEE tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

produktifitas dan penilaian pasar. HCE berpengaruh signifikan terhadap 

produktifitas namun tidak signifikan terhadap penilaian pasar dan profitabilitas. 

SCE berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan produktivitas namun tidak 

signifikan terhadap penilaian pasar. 

Yuniasih dkk (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja pasar perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2004-2008. Terdapat 41 perusahaan sector keuangan yang terdiri dari 17 

perusahaan perbankan, 8 asuransi, 7 lembaga pembiayaan, 6 perusahaan efek dan 

3 perusahaan lainnya. Variabel untuk mengukur modal intelektual adalah VAIC
TM

 

dan variable dependennya adalah Price to Book Value (PBV) serta variable 

kontrolnya struktur kepemilikan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 

menemukan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan.  

Penelitian di India yang dilakukan oleh Mondal and Ghosh (2012) pada 

perusahaan perbankan di India selama periode 10 tahun dari tahun 1999-2008. 
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Penelitian ini menguji hubungan antara modal intelektual dan kinerja keuangan 

perusahaan perbankan. Variable yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan adalah ROA, ROE dan ATO. Sedangkan variable control yang 

digunakan adalah Leverage, ukuran perusahaan dan ATO. Pengukuran modal 

intelektual diukur menggunakan model VAIC
TM 

dan analisis regresi linier 

berganda. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa modal intelektual 

mempunyai hubungan signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan di 

India. Hal ini menunjukan IC merupakan faktor penting dari profitabilitas dan 

produktifitas bank. Dalam penelitian ini HC memainkan peran penting dalam 

peningkatan kinerja bank. Sedangkan SC mempunyai peran terhadap kinerja 

keuangan di masa depan. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukan bank 

yang dapat meningkatkan produktifitas dengan cara mengelola kemampuan 

intelektual dengan cara yang tepat. 

 Penelitian Komnenic and Pokrajcic (2012), meneliti tentang hubungan 

modal intelektual dengan kinerja perusahaan multinasional di Serbia. Periode 

yang diamati selama 3 tahun yaitu dari tahun 2006 – 2008. Data yang diperoleh 

adalah 37 perusahaan multinasional yang ada di Serbia dan sampel terbesar adalah 

industri keuangan. Metode pengukuran menggunakan analisis regresi linier. 

Variabel yang digunakan adalah ROA, ROE dan ATO. Sedangkan variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah CEE dan ukuran perusahaan. Dalam mengukur 

modal intelektual digunakan 2 komponennya yaitu SCE dan HCE. Hasil dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa HCE berhubungan positif terhadap semua 
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ukuran kinerja perusahaan yaitu ROA, ROE dan ATO. Sedangkan SCE dalam 

mengukur kinerja perusahaan hanya menunjukan hubungan positif dengan ROA. 

Dalam penelitian Joshi et al (2013), yang dilakukan di Australia perusahaan 

sektor keuangan periode 2006-2008 yang terdaftar di ASX (Australian Stock 

Exchange). Sektor keuangan mencangkup perbankan, perusahaan investasi, 

perusahaan asuransi, Real Estate (REITs) dan perusahaan keuangan lainnya. 

Penelitian ini mengukur pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. 

Variabel yang digunakan adalah VAIC
TM

 untuk modal intelektual dan ROA untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan dan subsektor perusahaan. Metode analisis menggunakan regresi linier 

berganda yang menyatakan bahwa modal intelektual mempunyai pengaruh 

terhadap ROA sektor keuangan di Australia. Namun kinerja perusahaan di sektor 

keuangan Australia sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia HC. Perbedaan 

dalam hasil VAIC terhadap kinerja keuangan berbeda di setiap subsektor 

keuangan. Perusahaan investasi memiliki nilai VAIC paling tinggi dibandingkan 

perbankan, perusahaan asuransi, REITs dan perusahaan keuangan lainnya. 

Panjaitan dan Sadailan (2013), melakukan penelitian tentang pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Bank Pembangunan 

Daerah di Indonesia. Variabel independen penelitian ini adalah VAIC dan 

variabel dependen adalah ROA, BOPO, ATO, dan GR. Sampel yang digunakan 

adalah 18 perusahaan Bank Pembangunan Daerah yang melaporkan laporan 

keuangan secara lengkap pada periode 2008-2012. Metode yang digunakan adalah 

PENGARUH MODAL..., SULISTIO ARIWIBOWO, Ak.-IBS, 2014



42 
 

analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil yang didapatkan adalah VAIC 

bepengaruh positif namun dan signifikan terhadap BOPO dan GR namun tidak 

pada ROA dan ATO. Sedangkan VAIC berpengaruh positif dan signifikan kinerja 

keuangan periode satu tahun kedepan terhadap BOPO, tidak berpengaruh terhadap 

ROA, ATO dan GR. Sedangkan Pertumbuhan modal intelektual (ROGIC) yaitu 

selisih VAIC tahun berjalan dengan VAIC tahun sebelumnya berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA dan negatif pada GR. Namun tidak 

berpengaruh pada ATO dan BOPO. 

Sari (2013)  melakukan penelitian tentang pengaruh modal intelektual 

terhadap kinerja keuangan. Penelitian menggunakan sampel khususnya subsektor 

infrastructures, utilites, and transportation yang mewakili subektor jasa dan 

consumer goods industry yang mewakili subsector jasa. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa dan nonjasa yang termasuk dalam 

kedua subsektor tersebut sejak tahun 2008-2010. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah VAIC
TM

 dan variable dependen yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah ROA, EPS dan  PBV. 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). 

hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa modal intelektual berhubungan 

positif dengan kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA, EPS dan PBV 

baik saat ini maupun masa yang akan datang. 

Mutiara (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan jasa tentang 

hubungan modal intelektual dengan kinerja perusahaan. Sampel dalam penelitian 

ini adalah 21 perusahaan jasa khususnya subsektor restaurant, hotel dan tourism, 
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advertising, printing dan media serta computer dan service yang listed di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. Variablel independen dalam penelitian 

ini adalah VAIC
TM

. Variable dependen untuk mengukur kinerja perusahaan 

adalah ROA, ATO dan MB. Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah Leverage dan ukuran perusahaan yang diproxikan dengan total asset 

perusahaan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Hasil yang didapatkan adalah HCE dan CEE berpengaruh secara parsial signifikan 

positif terhadap ROA dan PBV. CEE dan SCE berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap ATO. HCE berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap 

ATO. SCE berpengaruh signifikan negatif terhadap PBV namun tidak signifikan 

terhadap ROA. 

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  

No 
Judul dan Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1.  Intellectual Capital 

and Traditional 

Measures of 

Corporate 

Performance  

 

Firer and Williams  

(2003) 

Var. Independen : 

HCE, SCE, CEE 

 

Var. Dependen : 

ROA, ATO, MB 

 

Var. Kontrol : 

Firm Size, 

Leverage, ROE, 

Industry Type 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

dan analisis 

korelasi 

• SCE berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA 

• HCE berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap ATO dan 

MB 

• CEE berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap MB 

2. An Empirical 

Investigation of the 

Relationship Between 

Intellectual Capital 

and Firm's Market 

Value and Financial 

Performance 

 

Var. Independen : 

VAIC, HCE, 

SCE, CEE 

 

Var. Dependen : 

MB, ROE, ROA, 

GR, EP 

 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

• VAIC 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

ROA, ROE, MB, 

GR, EP 

• HCE berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA, 
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No 
Judul dan Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Chen et al. 

(2005) 

Var. Kontrol : 

R&D, Adv Exp 

ROE, MB, GR, EP 

• SCE berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA, MB 

• CEE berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA, 

ROE, MB, GR, EP 

3. An Empirical 

Research On The 

Relationship Between 

Intellectual Capital 

And Corporate 

Financial 

Performance On 

Indonesian Listed 

Companies 

 

Dominique dan Talita 

(2007) 

Var. Independen : 

VAIC, HCE, 

SCE, CEE 

 

Var. Dependen : 

ROA, ATO, GR, 

OCF 

Model 

regresi dan 

analisis 

korelasi 

• VAIC berkorelasi 

positif terhadap 

ROA, ATO, RG 

dan OCF 

• SCE dan CEE 

paling berkorelasi 

dengan GF 

• CEE paling 

berkorelasi dengan 

ROA 

• HCE paling 

berkorelasi dengan 

OCF 

4. Pengaruh Modal 

Intelektual Pada 

Kinerja Pasar 

Perusahaan (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan Keuangan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia) 

 

Yuniasih dkk 

(2010) 

Var. Independen : 

VAIC 

 

Var. Dependen : 

PBV 

 

Var. Kontrol : 

Ownership 

Structure 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

• VAIC tidak 

berpengaruh 

terhadap PBV 

5. Pengaruh Intellectual 

Capital Terhadap 

Profitabilitas, 

Produktifitas dan 

Penilaian Pasar pada 

Perusahaan yang Go 

Public di Indonesia 

pada tahun 2005 - 

2007 

 

Suhendah 

(2008) 

Var. Independen : 

VAIC, HCE, 

SCE, CEE 

 

Var. Dependen : 

ROA, ATO, MB 

 

Var. Kontrol : 

Firm Size, 

Leverage,ROE, 

Industry Type 

Analisis 

linier 

berganda 

• VAIC 

berpengaruh 

signifikan positif 

ROA dan negatif 

ATO, namun tidak 

signifikan terhadap 

MB 

• CCE  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA, ATO, dan 

MB 
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No 
Judul dan Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

• HCE berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA, namun tidak 

signifikan terhadap 

ATO dan MB 

• SCE berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA dan ATO, 

namun tidak 

signifikan terhadap 

MB 

6. Intellectual Capital 

And Corporate 

Performance Of 

MNC’s In Serbia 

 

Komnenic and 

Pokrajcic 

(2012) 

Var. Independen : 

SCE, HCE 

 

Var. Dependen : 

ROA, ROE, ATO 

 

Var. Kontrol : 

CEE, Firm Size 

Analisis 

Regresi 

linier 

berganda 

• HCE berhubungan 

positif dengan 

ROA, ROE, ATO 

• SCE berhubungan 

positif dengan ROE 

7. Intellectual Capital 

And Financial 

Performance Of 

Indian Banks 

 

Mondal and Ghosh 

(2012) 

Var. Independen : 

VAIC, HCE, 

SCE, CEE 

 

Var. Dependen : 

ROA, ROE, ATO 

 

Var. Kontrol : 

Leverage, Firm 

Size, ATO 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

•VAIC berpengaruh 

positif terhadap 

ROA dan ROE 

• HCE berhubungan 

positif terhadap  

ROA, ROE dan 

ATO 

SCE berhubungan 

positif terhadap 

ATO  

8. Intellectual Capital 

And Financial 

Performance : An 

Evaluation Of The 

Australian Financial 

Sector 

 

Joshi et al. 

(2013) 

Var. Independen : 

VAIC 

 

Var. Dependen : 

ROA 

 

Var. Kontrol : 

Firm Size, 

Financial 

Subsector 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

• VAIC pengaruh 

terhadap ROA 

• HCE sangat 

berpengaruh 

terhadap ROA 

• Sektor investasi 

memiliki VAIC 

tinggi  

•Perusahaan 

asuransi lebih 

tinggi CEE  
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No 
Judul dan Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

9.  Pengaruh Intellectual 

Capital Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pada Bank 

Pembangunan Daerah 

di Indonesia 

 

Panjaitan dan Sadaila 

(2013) 

Var. Independen : 

VAIC 

 

Var. Dependen : 

ROA, ATO, 

BOPO, GR 

 

 

Analisis 

regresi 

•VAIC berpengaruh 

positif terhadap 

namun tidak pada 

ROA dan ATO 

•VAIC berpengaruh 

positif periode satu 

tahun kedepan 

terhadap BOPO, 

namun tidak pada 

ROA, ATO dan GR 

•ROGIC pengaruh 

positif ROA, 

negative GR namun 

tidak pada ATO 

dan BOPO 

10. Pengaruh Intellectual 

Capital Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia Pada 

Tahun 2008-2010 

 

Sari 

(2013) 

Var. Independen : 

VAIC 

 

Var. Dependen : 

ROA, EPS, PBV  

Metode 

Partial Least 

Square 

(PLS) 

•VAIC berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

masa kini dan masa 

mendatang 

 

11. Pengaruh Intellectual 

Capital terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Sektor Jasa di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2008-2012 

 

Mutiara 

(2013) 

Var. Independen : 

HCE, SCE, CEE 

 

Var. Dependen : 

ROA, ATO, MB 

 

Var. Kontrol : 

Firm Size, 

Leverage 

Analisis 

Regresi 

linier 

berganda 

• HCE dan CEE 

berpengaruh positif 

terhadap ROA dan 

PBV 

• CEE dan SCE 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap ATO 

• HCE berpengaruh 

tidak signifikan 

negatif terhadap 

ATO 

• SCE berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap PBV 

namun tidak 

signifikan terhadap 

ROA 

Sumber : berbagai sumber diolah, 2013 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Modal intelektual dapat dikatakan sebagai aktiva tidak berwujud yang dapat 

mempengaruhi kinerja dan nilai suatu perusahaan. Modal intelektual dapat 

dipandang sebagai pengetahuan dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan 

pengalaman yang digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997). 

Variabel yang digunakan untuk mengukur modal intelektual adalah VAIC
TM

. 

Model ini dipopulerkan oleh Pulic (1998).  Hal ini juga berkaitan dengan 

Resource-based Theory. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan perusahaan 

dalam persaingan bisnis ditunjukan dengan sumber daya yang unggul. Teori RBT 

memandang sebuah perusahaan sebagai kumpulan aset atau sumber daya dan 

kemampuan berwujud maupun tak berwujud (Firer dan Williams, 2003). Oleh 

karena itu perusahaan harus memperhatikan dan memaksimalkan sumberdaya 

agar mencapai keunggulan yang kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan tidak terlepas dari 

sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Selain itu dalam teori Stakeholder 

kepentingan internal maupun eksternal merupakan hal yang dapat mempengaruhi 

kinerja dan nilai suatu perusahaan dengan menggunakan potensi sumber daya 

perusahaan. 

Kinerja keuangan dan nilai perusahaan merupakan indikator perusahaan 

dalam mengukur tingkat kemampuan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 

dilihat dari profitabilitas, produktifitas suatu perusahaan. Sedangkan nilai pasar 

dilihat berdasarkan kapitalisasi pasar. Profitabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rasio Return On Asset (ROA). ROA merefleksikan keuntungan 
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bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset (Chen et al., 2005).  

Sedangkan untuk mengukur produktifitas digunakan rasio Asset Turn Over (ATO). 

Menurut Keown et al (2010) total perputaran aktiva menunjukan keefektifan 

manajemen dalam mengelola neraca perusahaan yaitu aktiva yang ditunjukan oleh 

jumlah hasil penjualan per aktiva. Untuk pengukuran nilai perusahaan digunakan 

rasio Market To Book Value (MB) yang mencerminkan nilai perusahaan yang 

dihasilkan atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Baik kinerja 

keuangan maupun nilai pasar keduanya mempunyai peranan penting untuk 

meningkatkan modal intelektual perusahaan. 

Penelitian tentang modal intelektual terhadap kinerja perusahaan pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Dominique and Talita (2007), Mondal 

and Ghosh (2012), dan Joshi et al (2013). Hasil yang diperoleh modal intelektual 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu Firer and William 

(2003), dan Chen et al (2005 menyatakan bahwa modal intelektual memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan. Sedangkan 

Yuniasih dkk (2010) menyatakan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelumnya, maka penggambaran 

pengaruh antara modal intelektual yang diukur dengan VAIC terhadap 

profitabilitas, produktifitas dan nilai perusahaan pada sektor keuangan di 

Indonesia dikemukakan dalam suatu kerangka pemikiran teoritis. Kerangka yang 

menggambarkan rumusan hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2.1 dibawah ini. : 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Modal Intelektual terhadap profitabilitas, produktifitas dan nilai 

perusahaan 

 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Modal Intelektual terhadap Profitabilitas 

Modal intelektual diyakini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan harus mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan laba 

perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan 

rasio profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Bila 

perusahaan dapat memanfaatkan modal intelektual dengan baik, maka akan 

meningkatkan laba. Dalam penelitian sebelumnya, banyak yang menyatakan 

hasil yang sama mengenai pengaruh modal intelektual terhadap profitabilitas 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendah (2008) menyatakan ada 

pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Begitu juga penelitian oleh 

Variabel Kontrol : 

Ukuran Perusahaan dan 

Leverage, Subsektor 

Ha1 

Ha3 

Ha2 

Kinerja Keuangan 

VAICTM 

 

 
HCE 
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Mondal and Ghosh (2012) dan Chen et al (2005) menyatakan modal 

intelektual berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun pada penelitian 

Panjaitan dan Sadaila (2013) tidak berpengaruh terhadap ROA 

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis pertama dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Ho1 : Modal Intelektual tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Ha1 : Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

2.4.2 Pengaruh Modal Intelektual terhadap Produktifitas 

 Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien akan meningkatkan 

produktifitas perusahaan. Untuk mengukur produktifitas diigunakan ratio 

Asset Turn Over (ATO) yang menunjukan seberapa efektif aset dalam 

mengkonversi pendapatan perusahaan.  Pengelolaan modal intelektual yang 

baik akan meningkatkan produktifitas perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan. Dalam beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Firer and 

Williams (2003), Panjaitan dan Sadaila (2013) dan Mutiara (2013), 

menyatakan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh  positif terhadap 

produktifitas. Sedangkan Komnenic and Pokrajcic (2012) dan Dominique dan 

Talita (2007), menyatakan modal intelektual memiliki pengaruh positif 

terhadap produktifitas.  

 Berdasarkan uraian dan hasil peneliti – peneliti terdahulu, maka hipotesis 

kedua untuk penelitian ini adalah : 

 Ho2 : Modal Intelektual tidak berpengaruh positif terhadap Produktifitas 

Ha2 : Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Produktifitas 
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2.4.3 Pengaruh Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan 

ekuitas perusahaan yang beredar. Diyakini ada selisih antara nilai pasar 

dengan nilai buku pada perusahaan akibat adanya modal intelektual. 

Penelitian Suhendah (2008) dan Yunasih dkk (2010) menyatakan modal 

intelektual tidak berpengaruh positif terhadap nilai pasar. Sedangkan Chen at 

al. (2005) dan Mutiara (2013) menyatakan bahwa modal intelektual 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis ketiga 

dalam penelitian ini adalah : 

Ho3 : Modal Intelektual tidak berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan 

Ha3 : Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

 3.1.1 Sampel dan Populasi 

Populasi adalah seluruh kelompok orang, kejadian, atau hal yang 

menarik untuk peneliti melakukan investigasi dan mencari kesimpulan 

berdasarkan sampel statistik (Sekaran and Bougie, 2011). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang ada di Indonesia yang 

terdaftar dan go Public di BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang dikategorikan oleh peneliti dalam populasi. Periode 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki jangka waktu 5 tahun dari 2008 

– 2012. Hal ini dilakukan karena dalam jangka waktu tersebut, tingkat 

perekonomian di Indonesia relatif stabil walaupun sebelumnya ada krisis 

global di Amerika Serikat tetapi di Indonesia tidak berdampak signifikan 

terhadap laju perekonomian.  

Alasan peneliti memilih perusahaan di sektor keuangan sebagai sampel 

adalah karena sektor keuangan memiliki sumber daya yang berbasis 

pengetahuan. Seperti dari kemampuan dan pengetahuan karyawan dan juga 

infrastruktur yang digunakan untuk menunjang kinerja perusahaan. Dengan 

sumber daya tersebut maka perusahaan dapat memuaskan pelanggan dimana 

hal ini sesuai dengan modal intelektual. 
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Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive 

Sampling. Menurut Sekaran dan Bougie (2011), yaitu sampel yang dibatasi 

pada tipe spesifik yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, atau 

karena sampel tersebut memenuhi kriteria yang dibutuhkan peneliti. Tujuan 

menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang 

representative sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Hal ini dapat 

memberikan gambaran dalam sampel yang akan diteliti. Adapun kriteria 

dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang akan dianalisis adalah perusahaan Sektor keuangan 

yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan yang diaudit dan 

mempublikasikanya yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) selama 

periode 2008-2012 

3. Perusahaan yang terdaftar tidak melakukan merger atau akuisisi 

selama periode 2008 – 2012 

4. Perusahaan tidak keluar dari bursa (delisting) dalam bursa selama 

periode 2008-2012 

5. Perusahaan yang tidak tercatat perdagangan sahamnya, tidak 

dimasukkan ke dalam sampel karena tidak mungkin menentukan 

Market to Book Value pada periode 2008-2012. 

6. Perusahaan yang memiliki laba negatif tidak dimasukan kedalam 

sampel penelitian 
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3.1.2 Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan dengan 

pengujian hipotesis. Menurut Sekaran dan Bougie (2011) pengujian hipotesis 

merupakan alat untuk menguji apakah pernyataan yang dihasilkan dari 

kerangka teoritis berlaku saat dilakukan penelitian. Biasanya pengujian 

hipotesis menjelaskan hubungan antara variabel dependen maupun variabel 

independen dalam penelitian. Ditinjau dari pendekatan jenis penelitian, 

penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diambil dari laporan 

keuangan perusahaan. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para 

peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal, dan statistik lainnya, dan 

informasi yang tersedia dari sumber diterbitkan atau tidak diterbitkan yang 

tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi, semua yang mungkin 

berguna bagi peneliti (Sekaran and Bougie, 2011). Data sekunder diambil 

karena data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan. 
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3.2.2 Sumber Data 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor 

keuangan, diambil dan dapat diunduh melalui website www.idx.go.id, website 

perusahaan masing-masing, Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008 – 2012 

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Untuk meneliti Modal 

Intelektual peneliti mengolah data laporan keuangan perusahaan. Sedangkan 

rasio yang digunakan adalah ROA (Return On Asset), ATO (Asset Turn 

Over), MB (Market to Book value) yang diolah dari laporan keuangan 

perusahaan. Sedangkan variabel kontrol adalah ukuran perusahaan, leverage 

dan subsektor keuangan 

3.2.3 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti dari buku, literatur, artikel dan 

jurnal 

2. Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan mempelajari dan mencatat data yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Data yang dibutuh adalah adalah 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan dan diaudit.  
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3.3 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdiri dari variable dependen (terikat), variable 

independen (bebas) dan variabel kontrol. Berikut ini adalah operasional variable 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

3.3.1 Variabel dependen 

3.3.1.1 Profitabilitas 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya yang digunakan sebagai indicator 

profitabilitas dalam menilai kinerja perusahaan adalah Return On Asset 

(ROA). Rose and Hudgins (2013), menyimpulkan bahwa ROA merupakan 

indikator utama dalam efisiensi manajemen yang menunjukan seberapa 

mampu manajemen dalam mengkonversi aset menjadi laba. Adapun rumus 

ROA (Brigham and Houston, 2010) : 

                 
           

           
 

3.3.1.2 Produktifitas 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur produktifitas adalah Asset Turn Over (ATO). Menurut Keown et al 

(2010), total perputaran aktiva menunjukan keefektifan manajemen dalam 

mengelola neraca perusahaan yaitu aktiva yang ditunjukan oleh jumlah hasil 

penjualan per aktiva. Adapun rumus ATO (Brigham and Houston, 2010): 
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3.3.1.4 Nilai  Perusahaan 

Dalam penelitia ini, variabel yang digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur Nilai perusahaan adalah Market to Book Value (MB). Karena rasio 

ini mencerminkan nilai pasar dari harga saham dan sumberdaya perusahaan 

berupa aset perusahaan untuk menciptakan nilai perusahan. Sedangkan 

menurut Keown (2010) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Adapun rumus untuk 

menghitung MB  (Brigham and Houston, 2010) : 

    
                    

                    
 

3.3.2 Variabel Independen  

Variabel tidak terikat dalam penelitian ini adalah  modal intelektual yang 

diukur menggunakan model Pulic. Pulic (1998) mengusulkan Koefisien Nilai 

Tambah Intelektual/Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) untuk 

menyediakan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud 

dan tidak berwujud dalam perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam 

mengukur modal intelektual dengan metode VAIC (Pulic, 2004) : 

1. Nilai tambah atau Value Added (VA) adalah perbedaan antara 

Pendapatan (OUT) dan Beban (IN). adapun rumus VA adalah :  

                       

2. Human Capital Efficiency (HCE) adalah indikator efisiensi nilai tambah 

modal manusia. HCE merupakan rasio dari Value Added (VA) terhadap 
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Human Capital (HC).  HC berhubungan dengan gaji dan tunjangan 

karyawan. Adapun rumus untuk mengukur HCE adalah : 

                         
           

             
 

3. Structural Capital Efficiency (SCE) adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal struktural. SCE merupakan rasio dari SC terhadap VA. 

Sedangkan untuk mendapatkan SC adalah VA dikurangi dengan HC. 

Adapun rumus untuk mengukur SCE adalah : 

                              
                  

           
 

4. Sedangkan untuk menghitung SC digunakan rumus sebagai berikut : 

         

5. Capital Employed Efficiency (CEE) adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal yang digunakan. CEE merupakan rasio dari VA terhadap 

CE. CE merupakan nilai buku aktiva bersih atau nilai buku dikurangi 

hutang-hutang. Adapun rumus untuk mengukur CEE adalah : 

                            
           

                
 

6. VAIC mengindikasikan kemampuan modal intelektual suatu perusahaan 

yang dapat menjadi indikator dalam kinerja perusahaan. Adapun 

pengukuran VAIC sebagai berikut : 

                 

PENGARUH MODAL..., SULISTIO ARIWIBOWO, Ak.-IBS, 2014



59 
 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan, leverage dan 

subsektor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktifitas, 

profitabilitas dan nilai perusahaan. Sehingga dalam hal ini kedua variable 

tersebut digunakan sebagai variable control. 

3.3.3.1 Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Dalam mengukur ukuran perusahaan, digunakan natural log dari total 

aktiva perusahaan. 

                            

3.3.3.2 Leverage (LEV) 

Leverage merupakan seberapa besar dana yang dibiayai oleh kreditor atau 

pemegang saham. Hal ini juga merupakan risiko dalam suatu perusahaan. 

Menurut Kieso et al (2011) leverage merupakan kemampuan perusahaan dapat 

bertahan dalam jangka panjang. Adapun pengukurannya adalah Kieso et al 

(2011) : 

         
            

           
 

3.3.3.3 Subsektor Keuangan (SUBSEC) 

Subsektor keuangan diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu 

pemberian skor “1” untuk perusahaan sektor keuangan bank dan skor “0” 

untuk perusahaan sektor keuangan non perbankan yaitu asuransi, efek, 

lembaga pembiayaan dan sektor keuangan lainnya. 
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Tabel 3.1 

Definisi Variabel Operasional 

No Variabel Definisi Variabel Pengukuran 
Skala 

Statistik 

1 
Return On 

Asset (ROA) 

Tingkat 

pengembalian atas 

aset yang dikelola 

perusahaan 

           

           
 Rasio 

2 
Asset Turn 

Over (ATO) 

Keefektifan  dan 

keefisienan 

manajemen dalam 

mengelola aset 

                

           
 Rasio 

3 
Market Book 

Value (MB) 

Nilai yang diberikan 

pasar atas 

manajemen 

perusahaan 

                

                    
 Rasio 

4 

Value Added 

Intellectual 

Coefficient 

(VAIC) 

Kemampuan modal 

intelektual dalam 

suatu perusahaan 
            Rasio 

5 Firm Size 

Ukuran perusahaan 

yang ditentukan dari 

total aset perusahaan 

                   Rasio 

6 Leverage 

Kemampuan 

perusahaan dalam 

memenuhi 

kewajibannya 

            

           
 Rasio 

7 
Subsektor 

Keuangan 

Bagian dari sektor 

keuangan yang ada 

di Indonesia 

“1” untuk bank 

“0” untuk non bank 
Nominal 

Sumber : data diolah 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data panel. 

Menurut Winarno (2011), data panel adalah data yang terdiri atas beberapa 

variabel seperti pada data seksi silang (Cross Sectional), namun juga memiliki 

unsur waktu seperti pada data runtut waktu  (Time series). Pengolahan data 

dilakukan dengan program pengolah statistik yaitu EViews 7.0.  
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3.4.1 Statistik Deskriptif 

Tujuan dilakukan analisis ini adalah untuk mengetahui dan 

menggambarkan secara menyeluruh variable-variabel yang akan digunakan. 

Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian . Statistik deskriptif meliputi 

frekuensi, rata-rata dan standar deviasi yang memberikan informasi deskriptif 

tentang suatu data (Sekaran dan Bougie, 2011). 

3.4.2 Uji Normalitas Data 

Menurut Winarno (2011), Jarque-Bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal, dimana uji ini mengukur 

perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal. Untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat 

analisis dan EViews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji 

Jarque-Bera. Rumus yang digunakan adalah : 

              
   

 
    

     

 
  

Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera sebagai berikut (Winarno, 2011) : 

Ho : Residual data berdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Data terdistribusi normal jika angka Jarque-Bera dibawah 2 atau nilai 

probabilitas lebih dari 5% dan disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak. 
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3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh hasil regresi yang 

bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau 

Best Linier Unbiased Estimator (BLUE).  

Tabel 3.2 

Ringkasan Teori Uji Asumsi Klasik 

Uji Keterangan Kesimpulan 

Multikolinieritas Koefisien Korelasi < 0,85 
Bebas 

Multikolinieritas 

Heteroskedastisitas 
Prob.Variabel Independen 

> 0,05 

Bebas 

Heteroskedastisitas 

Otokorelasi D-W Stat 1,54<d<2,46 Bebas Otokorelasi 

    Sumber : EView, Diolah penulis 

 

Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dari pengujian tersebut adalah uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji otokorelasi.  Jika model 

tidak mempunyai masalah  atau non multikolinieritas, non 

heteroskedastisitas dan non otokorelasi maka model tersebut dapat 

digunakan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak bias. Adapun ringkasan 

uji asumsi klasik pada tabel 3.2 

3.4.3.1 Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvarabel 

independen. Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya 

hubungan linier antar variabel independen (Winarno, 2011). Kondisi 

terjadinya multikolinier ditunjukan dengan berbagai informasi berikut :  
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 Nilai R² tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. 

 Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen, bila 

koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinieritas. 

 Dengan melakukan regresi auxiliary.  

Jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka patut diduga adanya masalah 

multikolinearitas dalam model, namun jika nilai koefisien korelasi dibawah 

0,85 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas (Gujarati, 2006). 

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Winarno (2011), dalam uji Heteroskedastisitas, terdapat 3 

asumsi dalam model regresi yaitu :  

1. Residual    memiliki nilai rata-rata nol 

2. Residual memiliki varian yang konstan atau var(    =     

3. Residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual 

observasi lainnya atau cov(     ) = 0  

Jika asumsi tersebut terpenuhi maka menghasilkan estimator yang Best 

Linier Unbiased Estimator (BLUE). Apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang 

terpengaruh adalah slope estimator dan hal ini tidak membawa konsekuensi 

serius dalam analisa eknometris. Sedangkan jika asumsi (2) dan (3) tidak 

terpenuhi, maka akan membawa dampak serius bagi prediksi dengan model 

yang dibangun. Nilai residual sulit memiliki varian yang konstan. Hal 

tersebut sering terjadi pada data yang bersifat data cross section dibanding 

data yang runtut waktunya. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya 
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heterokedastisitas,, penulis menggunakan uji Park. Uji park ini menggunakan 

logaritma hasil residual yang dipangkatkan dua dari analisis regresi dan 

menjadikannya sebagai variabel dependen (ln residu
2
). Kemudian untuk 

melihat koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen 

bersifat signifikan atau probabilitas dibawah 5% (0,05) maka dapat 

disimpulkan adanya heteroskedastisitas. Sedangkan jika variabel independen 

bersifat tidak signifikan atau probabilitas diatas 5% (0,05) maka tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas. 

3.4.3.3 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara variabel 

gangguan satu observasi dengan observasi lain yang berlainan waktu 

(Winarno, 2011). Model regresi yang baik jika terbebas dari masalah 

Autokorelasi. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memeriksa ada 

atau tidaknya otokorelasi dalam sebuah data. Cara tersebut adalah uji 

Durbin-Watson dan Uji Breusch-Godfrey. Dalam upaya untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson (D-W).  

Dasar ketentuan pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson yaitu 

dengan melihat nilai Durbin-Watson stat. Apabila nilai tersebut diantara 

1,54 sampai dengan 2,46 maka tidak ada masalah otokorelasi. namun jika 
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nilai Durbin-Watson stat kurang dari 1,54 terdapat masalah korelasi positif 

atau jika lebih dari 2,46 ada korelasi negatif. 

3.5 Analisis Regresi Data Panel 

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan data 

time series dan cross section atau disebut juga data panel. Berdasarkan jenis data 

dan alat pengolahan data, Adapun macam-macam model regresi pada data panel 

sebagai berikut : 

3.5.1 Common Effect Model 

Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya. Hasil 

analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno; 

2011). Model ini menggabungkan seluruh data time series dengan cross 

section, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS 

(Ordinary Least Square). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop 

dari variabel sama untuk setiap obyek observasi. Kelemahan model ini adalah 

ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap 

objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat 

berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Berikut 

merupakan formula model icommon effect : 

Yit = α + βj   
 

 + εit                   

Keterangan : 

Yit : Variabel dependen di waktu t untuk unit cross section 

α : Intersep 

βj : Parameter untuk variabel ke-j 
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 : Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i 

εit : Komponen errir di waktu t untuk unit cross section i 

i : Urutan perusahaan yang diobservasi cross section 

t : Periode wakti (time series) 

j : Urutan variebel 

3.5.2 Fixed Effect Model 

Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukkan perbedaan 

konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama 

(Winarno; 2011). Fixed effect model  dimaksudkan bahwa satu objek, 

memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. 

Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari wakti ke 

waktu (time invariant). Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, 

digunakan variabel semu (dummy). Model ini sering juga disebut dengan 

Least Squares Dummy Variables (LSDV). Persamaan model ini adalah : 

Yit = αi + βj   
 

 +    
   iDi + εit                        

Keterangan : 

Yit : Variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i 

αi : Intersep yang berubah-ubah antar cross section unit 

βj : Parameter untuk variabel ke-j 

   
 

 : Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i 

Di : Dummy variable 

εit : Komponen error di waktu t untuk unit cross section i 
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3.5.3 Random Effect Model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode fixed 

effect model yang menggunakan variebl semu, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel semu, random effect 

model menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu 

dan antar objek (Winarno; 2011). Random effect model dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Yit = α + βj   
 

 + εit                           

εit = ui + vt wit                   

ui ~ N(0,  
 ) merupakan komponen cross section error             

vt ~ N(0,  
 ) merupakan komponen time series error                  

wt ~ N(0,  
 ) merupakan time series dan cross section error  

             

3.5.4 Metode Pemilihan Model 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, 

maka dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan 

untuk menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common 

effet atau fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan 

penggunaan model fixed effect atau random effect (Gujarati, 2006). 

Langkah pertama dalam memilihi model adalah dengan melakukan uji 

Chow. Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang akan 
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digunakan, baik model common effet atau fixed effect. Adapun hipotesis 

dalam uji Chow, sebagai berikut : 

Ho : α1 = α2 = ... = αi (intercept sama) 

Ha : sekurang-kurangnya ada 1 intercept yang berbeda 

 

Statistik uji    
                 

               
                             

 Hasil dari uji tersebut adalah tolak H0 jika Fhitung > Fα;db1;db2 atau jika nilai 

probability < α (5%). Sehingga model yang baik adalah  fixed effect lalu 

dilanjutkan uji Hausman. Jika H0 diterima maka model common effect yang 

lebih baik sehingga uji dilakukan sampai sini saja.  

Uji Hausman digunakan untuk memutuskan penggunaan model fixed 

effect atau random effect. Adapun hipotesis dalam uji Hausman sebagai 

berikut :  

Ho : E(τi | xit) = 0 atau REM adalah model yang tepat 

Ha : E(τi | xit) ≠ 0 atau FEM adalah model yang tepat 

Statistik uji yang digunakan adalah uji Hausman dan keputusan menolak 

H0 dilakukan dengan membandingkannya dengan Chi square. Jika nilai χ²obs 

> χ²tab maka H0 ditolak sehingga model yang digunakan adalah fixed effect, 

sebaliknya jika penolakan H0 tidak signifikan maka yang digunakan adalah 

random effect. 
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3.6 Teknik pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi 

linier berganda. Pengujian hipotesis ini menggunakan software statistik untuk 

meregresikan model penelitian dan asumsi klasik yaitu EViews 7.0. Adapun 

model analisis dalam penelitian ini dapat ditulis seperti dalam penelitian suhendah 

(2008) yang dimodifikasi, sebagai berikut : 

                                                         

                                                         

                                                        

Keterangan : 

ROAit  : Return On Asset perusahaan  i pada tahun t 

ATOit  : Asset Turn Over perusahaan  i pada tahun t 

MBit  : Market to Book Value perusahaan  i pada tahun t 

SIZEit : Natural Log Total Asset perusahaan  i pada tahun t 

LEVit : Leverage perusahaan i pada tahun t 

SUBSECit : “1” sektor keuangan bank dan “0” sektor keuangan non bank 

εit  : Sampel error perusahaan  i pada tahun t 

3.6.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model yang sudah dianalisis, lalu diperiksa apakah kualitasnya sudah baik 

atau belum. Salah satunya adalah dengan melakukan uji Goodness of fit  dari 

model yang kita buat dengan menghitung koefisien determinasi yang 
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dilambangkan dengan R
2 

(Winarno, 2011). Koefisien determinasi (R
2
) 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan varaiabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R
2 

yang mendekati nol, berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Sebaliknya, nilai R
2
 yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependennya. 

3.6.2 Uji Parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable 

independen berpengaruh secara parsial terhadap variable dependen. Uji T 

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas masing-masing koefisien regresi 

dengan tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  95% 

atau tingkat signifikan 0,05. Adapun bentuk pengujiannya sebagai berikut : 

Ho : β1, β2, β3 = 0, artinya variabel independen (VAIC) secara parsial 

tidak memiliki pengaruh  positif terhadap variabel dependen (ROA, 

ATO, dan MB). 

Ha : β1, β2, β3 ≠ 0, artinya variabel independen (VAIC) secara parsial 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (ROA, ATO, dan MB) 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. t > 0.05  

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ 0.05
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan khususnya 

subsektor perbankan, lembaga pembiayaan, efek, asuransi dan lembaga keuangan 

lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 78 perusahaan 

selama tahun 2008-2012. Perusahaan sektor keuangan tersebut terdiri dari 36 

perusahaan perbankan, 13 perusahaan lembaga pembiayaan, 10 perusahaan efek, 

10 perusahaan asuransi dan 9 perusahaan lembaga keuangan lainnya 

Tabel 4.1 

Penentuan sampel 

Keterangan Jumlah 

Populasi perusahaan sektor keuangan di BEI 78 

Perusahaan sektor keuangan yang tidak secara 

berturut terdaftar selama periode 2008-2012 
14 

Perusahaan yang memiliki laba negatif (rugi) 15 

Jumlah sampel akhir 49 

    sumber : diolah penulis  

Table 4.1 menunjukan proses seleksi sampel. Pemilihan sampel dilakukan 

untuk mengeluarkan beberapa perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. 

Persyaratan pertama adalah semua perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di 

BEI. Persyaratan kedua adalah perusahaan sektor keuangan yang secara berturut 

terdaftar di BEI selama periode 2008-2012, disini peneliti mengeluarkan 14 

perusahaan yang tidak secara berturut terdaftar dalam melaporkan laporan 

keuangan selama periode 2008-2012. Persyaratan terakhir adalah perusahaan 
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harus memiliki laba positif karena peneliti ingin meneliti hubungan positif antara 

modal intelektual dengan kinerja dan nilai perusahaan, selain itu akan 

menghasilkan nilai value added (VA) dan ROA yang positif. Disini peneliti 

mengeluarkan 15 perusahaan yang memiliki laba negatif. Seperti yang tercantum 

pada tabel 4.1 total keselurahan sampel yang akan diteliti adalah 49 perusahaan 

sektor keuangan yang terdiri dari 23 perusahaan sektor keuangan perbankan dan 

26 perusahaan sektor keuangan non perbankan.  

Terkait dengan hasil uji normalitas atas observasi yang dilakukan, 

menunjukan hasil residual yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu 

penulis mengeluarkan data outlier terhadap observasi. Outlier data merupakan 

data yang menyimpang jauh dari rangkaian data. Berikut ini adalah jumlah 

observasi yang dijadikan outlier dan dikeluarkan dari sampel penelitian.  

Tabel 4.2 

Data Outlier Sektor Keuangan 

Model Nilai Awal Outlier Nilai Akhir 

ROA 245 16 229 

ATO 245 61 184 

MB 245 65 180 

         Sumber : diolah penulis 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan  untuk mengetahui nilai rata-rata (Mean), 

nilai tengah (Median), nilai maksimal, nilai minimal dan standar deviasi dalam 

penelitian. Statistik deskriptif meliputi frekuensi, rata-rata dan standar deviasi 
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yang memberikan informasi deskriptif tentang suatu data (Sekaran dan 

Bougie, 2011). 

4.2.1.1 Model Penelitian ROA  

Table 4.3 dibawah ini menunjukan perhitungan statistik deskriptif 

data model penelitian ROA sektor keuangan. Adapun variabel dependen yaitu 

Return On Asset (ROA), sedangkan variabel independen yaitu Value Added 

Coefficient Intellectual (VAIC) dan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan 

(SIZE), dan rasio Leverage (LEV) dan subsektor keuangan (SUBSEC) 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif ROA  

 ROA VAIC SIZE LEV SUBSEC 

 Mean  0.038512  4.199695  29.32036  0.727333  0.502183 

 Median  0.029919  3.148127  28.96138  0.833454  1.000000 

 Maximum  0.121736  23.11068  34.08562  0.939832  1.000000 

 Minimum  0.001102  1.162757  25.10745  0.030000  0.000000 

 Std. Dev.  0.029385  3.496089  2.300072  0.221211  0.501091 

 Observations  229  229  229  229  229 

Sumber : Output EViews 

 

Berdasarkan hasil tabel deskriptif diatas, jumlah observasi pada 

perusahaan sektor keuangan adalah 229 dengan periode pengamatan 2008-

2012, diketahui bahwa : 

a. Nilai rata-rata ROA pada sektor keuangan adalah 0,0385 atau 3,85% 

dengan standar deviasi 0,0294 atau  2,94%. ROA tertinggi sebesar 0,1217 

atau  12,17%  yaitu pada PT. Panca Global Securities Tbk tahun 2012 dan 

ROA terendah sebesar 0,0011 atau 0,11% yaitu PT. Bank Rakyat 

Indonesia Agro Niaga Tbk pada tahun 2008. Rentang ini cukup jauh 
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dengan nilai tengah 0,0299 atau 3% dan distribusi data positif (mean > 

median).  

b. Nilai rata-rata VAIC pada sektor keuangan adalah 4,1997 atau  419,97% 

dengan standar deviasi 2,3 atau 230%. VAIC tertinggi sebesar 23,1107 

atau 2311,07% yaitu PT. Panin Financial Tbk tahun 2011 dan VAIC 

terendah sebesar 1.1628 atau 116,28% yaitu PT. Arthavest Tbk pada tahun 

2010. Rentang ini sangat jauh dengan nilai tengah  3,1481 atau 314,81% 

dan distribusi data positif (mean > median).  

c. Nilai rata-rata SIZE pada sektor keuangan periode 2008-2012 adalah 

29,3204 dengan standar deviasi 2,3. SIZE tertinggi sebesar 34,0856 yaitu 

PT.Bank Mandiri Tbk tahun 2012 dan SIZE terendah sebesar 25,1075 

yaitu PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk pada tahun 2008. Rentang 

nilai ini tidak cukup jauh dengan nilai tengah 28,9614 dan distribusi data 

positif (mean > median). 

d. Nilai rata-rata LEV pada sektor keuangan adalah 0,7273 atau 72,73% 

dengan standar deviasi 0,2212 atau 22,12%. LEV tertinggi sebesar 0,9398 

atau 93,98% yaitu PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk. pada tahun 

2011 dan LEV terendah sebesar 0,03 atau 3% yaitu PT. Pasific Strategic 

Financial Tbk pada tahun 2011. Rentang ini sangat jauh dengan nilai 

tengah 0,8335 atau 83,35% dan distribusi data negatif (mean < median). 

e. Nilai rata-rata SUBSEC pada sektor keuangan adalah 0,5022 atau 50,22% 

dengan standar deviasi 0,5011 atau 50,11%. SUBSEC tertinggi sebesar 

“1” untuk perusahaan subsektor keuangan perbankan dan “0” untuk 
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perusahaan subsektor keuangan non perbankan. Distribusi data pada 

SUBSEC adalah negatif (mean < median) 

  

4.2.1.2 Model Penelitian ATO  

Table 4.4 dibawah ini menunjukan perhitungan statistik deskriptif data 

model penelitian ATO sektor keuangan. Adapun variabel dependen yaitu 

Asset Turn Over (ATO), sedangkan variabel independen yaitu Value Added 

Coefficient Intellectual (VAIC) dan variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan 

(SIZE), rasio Leverage (LEV) dan Subsektor Keuangan (SUBSEC) 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif ATO 

 ATO VAIC SIZE LEV SUBSEC 

 Mean  0.134373  4.507057  29.84498  0.744290  0.625000 

 Median  0.103450  3.284750  29.53157  0.870900  1.000000 

 Maximum  0.414597  23.11068  34.08560  0.939800  1.000000 

 Minimum  0.022083  1.162757  25.80000  0.030000  0.000000 

 Std. Dev.  0.073662  3.823451  2.170115  0.231955  0.485444 

 Observations  184  184  184  184  184 

Sumber : Output EViews 

 

Berdasarkan hasil tabel deskriptif diatas, jumlah observasi pada 

perusahaan subsektor keuangan adalah 184 dengan periode pengamatan 

2008-2012, diketahui bahwa : 

a. Nilai rata-rata ATO pada sektor keuangan adalah 0,1344 atau 13,44% 

dengan standar deviasi 0,0736 atau  7,36%. ATO tertinggi sebesar 0,4146 

atau 41,46%  yaitu  PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tahun 2010 dan 

ATO terendah sebesar  0.0221 atau 2,21% yaitu PT. Pasific Strategic 
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Financial Tbk pada tahun 2012. Rentang data sangat jauh dengan nilai 

tengah 0.1035 atau 10,35% dan distribusi data positif (mean > median). 

b. Nilai rata-rata VAIC pada sektor keuangan perbankan adalah 4,5071 atau 

450,71% dengan standar deviasi 3,8235 atau 382,35%. VAIC tertinggi 

sebesar 23,1108 atau 2311,08%  PT. Panin Financial Tbk tahun 2011 dan 

VAIC terendah sebesar  1,1628 atau 116,28% yaitu PT. Arthavest Tbk 

pada tahun 2010. Rentang data sangat jauh dengan nilai tengah 3,2848 

atau 328,48% dan distribusi data positif (mean > median). 

c. Nilai rata-rata SIZE pada sektor keuangan adalah 29,8450 dengan standar 

deviasi 2,1701. SIZE tertinggi sebesar 34,0856 yaitu  PT. Bank Mandiri 

Tbk. pada tahun 2012 dan SIZE terendah sebesar  25,8 yaitu PT. Pasific 

Strategic Financial Tbk pada tahun 2008. Rentang data tidak terlalu jauh 

dengan nilai tengah 29,5316 dan distribusi data positif (mean > median). 

d.  Nilai rata-rata LEV pada sektor keuangan adalah 0,7443 atau 74,43% 

dengan standar deviasi 0,2319 atau 23,19% LEV tertinggi sebesar 0,9398 

atau 93,98% yaitu  PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. pada tahun 

2011 dam LEV terendah  sebesar 0,03 atau 3% yaitu PT. Pasific Strategic 

Financial Tbk pada tahun 2011. Rentang data cukup dekat dengan nilai 

tengah 0,8709 atau 87,09% dan distribusi data negatif (mean < median). 

f. Nilai rata-rata SUBSEC pada sektor keuangan adalah 0,625 atau 62,5% 

dengan standar deviasi 0,4854 atau 48,54%. SUBSEC tertinggi sebesar 

“1” untuk perusahaan subsektor keuangan perbankan dan “0” untuk 
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perusahaan subsektor keuangan non perbankan. Distribusi data pada 

SUBSEC adalah negatif (mean < median) 

4.2.1.3 Model Penelitian MB 

Table 4.5 dibawah ini menunjukan perhitungan statistik deskriptif model 

penelitian MB sektor keuangan. Adapun variabel dependen yaitu Market to 

Book value (MB), sedangkan variabel independen yaitu Value Added 

Coefficient Intellectual (VAIC) dan variabel kontrol Ukuran Perusahaan 

(SIZE), rasio Leverage (LEV), dan Subsektor Keuangan (SUBSEC) 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif MB 

 MB VAIC SIZE LEV SUBSEC 

 Mean  1.010889  4.542892  28.80186  0.679390  0.388889 

 Median  0.955000  3.057624  28.67095  0.735000  0.000000 

 Maximum  2.180000  23.11068  33.51280  0.939800  1.000000 

 Minimum  0.210000  1.162757  25.10745  0.030000  0.000000 

 Std. Dev.  0.425957  3.914888  2.053496  0.232134  0.488858 

 Observations  180  180  180  180  180 

Sumber : Output EViews 

 

Berdasarkan hasil tabel deskriptif diatas, jumlah observasi pada 

perusahaan subsektor keuangan adalah 180 dengan periode pengamatan 

2008-2012, diketahui bahwa :  

a. Nilai rata-rata MB pada sektor keuangan adalah 1,0109 atau 101,09% 

dengan standar deviasi 0,4260 atau 42,6%. MB tertinggi sebesar 2,18 atau 

218%  yaitu  PT. Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2010 dan MB 

terendah sebesar  0.21 atau 21% yaitu PT. Panin Insurance Tbk pada tahun 

2011. Rentang data cukup jauh dengan nilai tengah 0,955 atau 95,5% dan 

distribusi data positif (mean > median). 
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b. Nilai rata-rata VAIC pada sektor keuangan adalah 4,5429 atau 454,29% 

dengan standar deviasi 3,9149 atau 391,49%. VAIC tertinggi sebesar 

23,1107 atau 2311,07%  yaitu PT. Panin Financial Tbk tahun 2011 dan 

VAIC terendah sebesar  1,1628 atau 116,28% yaitu PT. Arthavest Tbk 

pada tahun 2010.. Rentang data cukup jauh dengan nilai tengah 3,0576 

atau 305,76% dan distribusi data positif (mean > median). 

c. Nilai rata-rata SIZE pada sektor keuangan adalah 28,8019 dengan standar 

deviasi 2,0535. SIZE tertinggi sebesar 33,5128 yaitu  PT. Bank Mandiri 

Tbk. pada tahun 2008 dan SIZE terendah sebesar  25,10745 yaitu PT. 

Asuransi Harta Aman Pratama Tbk pada tahun 2008. Rentang data cukup 

dekat dengan nilai tengah 28,6709 dan distribusi data positif (mean > 

median). 

d. Nilai rata-rata LEV pada sektor keuangan adalah 0,6794 atau 67,94% 

dengan standar deviasi 0,2321 atau 23,21%. LEV tertinggi sebesar 0,9398 

atau 93,98% yaitu  PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. pada tahun 

2011 dan LEV terendah  sebesar 0,03 atau 3%  yaitu PT. Pasific Strategic 

Financial Tbk pada tahun 2011. Rentang data sangat jauh dengan nilai 

tengah 0,7350 atau 73,50% dan distribusi data negatif (mean < median). 

g. Nilai rata-rata SUBSEC pada sektor keuangan adalah 0,3889 atau 38,89% 

dengan standar deviasi 0,4889 atau 48,89%. SUBSEC tertinggi sebesar 

“1” untuk perusahaan subsektor keuangan perbankan dan “0” untuk 

perusahaan subsektor keuangan non perbankan. Distribusi data pada 

SUBSEC adalah negatif (mean < median) 
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4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian 

valid atau tidak dengan menggunakan pengujian Jarque-Bera. Menurut 

Winarno (2011), Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi normal, dimana uji ini mengukur perbedaan skewness dan 

kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. 

Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera sebagai berikut (Winarno, 2011) : 

Ho : Residual data berdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Apabila data terdistribusi normal jika angka Jarque-Bera di bawah 2 atau 

probabilitas lebih dari 5% maka ho tidak dapat ditolak. Hasil keseluruhan uji 

normalitas secara lengkap disajikan dalam (lampiran 2). Adapun rangkuman 

hasil uji normalitas pada seluruh model sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

  Model ROA Model ATO Model MB 

Jarque-Bera 5,4732 5,9270 5,9252 

Probability 0,0647 0,0516 0,0516 

Sumber : Output EView, Diolah penulis 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua model telah 

berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut dilihat dari nilai probability lebih 

besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa Ho tidak dapat ditolak yang artinya 

data telah berdistribusi secara normal. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh hasil regresi yang 

bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau Best 

Linier Unbiased Estimator (BLUE).  Hasil lengkap pengujian asumsi klasik 

terdapat dalam lampiran 3, 4 dan 5.  

4.2.3.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvarabel 

independen. Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya 

hubungan linier antar variabel independen (Winarno, 2011). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi 

antar variabel independen. Jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka patut 

diduga adanya masalah multikolinearitas dalam model, dan sebaliknya 

(Gujarati, 2003). Hasil lengkap pengujian multikolinieritas (lampiran 3) 

menunjukan bahwa tidak ada nilai variabel independen yang memiliki nilai 

koefisien korelasi diatas 0,85. Dalam model penelitian ini yaitu model ROA, 

ATO dan MB, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinieritas pada sektor keuangan di Indonesia 

4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidakonstanan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini digunakan Uji Park untuk 

mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas. Menurut Winarno 2011,  jika 

diketahui bahwa koefisien parameter untuk masing-masing variabel 
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independen bersifat signifikan atau probabilitas dibawah 5% (0,05) maka 

dapat disimpulkan adanya heteroskedastisitas. Sedangkan jika variabel 

independen bersifat tidak signifikan atau probabilitas diatas 5% (0,05) maka 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Hasil dalam model ROA, ATO, dan MB sektor keuangan di Indonesia 

menunjukan hasil tiap variabel independen memiliki nilai diatas 5% (0,05) 

atau tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa data tidak bersifat 

heteroskedastisitas. Hasil lengkap dapat dilihat pada (lampiran 4). 

4.2.3.3 Uji Otokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara variabel gangguan 

satu observasi dengan observasi lain yang berlainan waktu (Winarno, 2011). 

Dalam penelitian ini, uji otokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-

Watson (D-W). Dasar ketentuan pengambilan keputusan pada uji Durbin-

Watson yaitu dengan melihat nilai Durbin-Watson stat. Apabila nilai tersebut 

diantara 1,54 sampai dengan 2,46 maka tidak ada masalah otokorelasi. namun 

jika nilai Durbin-Watson stat kurang dari 1,54 terdapat masalah korelasi 

positif atau jika lebih dari 2,46 ada korelasi negatif. 

Hasil dalam penelitian model ROA, ATO dan MB menunjukan nilai 

masing-masing 0,64 ; 0,76 dan 0,80 dimana hasil ini kurang dari 1,54 yang 

menunjukan bahwa terdapat masalah otokorelasi positif. Namun peneliti 

melakukan treatment dengan menggunakan Uji Breusch-Godfrey atau biasa 
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disebut uji Lagrange-Multiplier (L-M). apabila nilai probability chi-square 

lebih dari 5% (0,05) maka tidak terdapat otokorelasi namun jika hasil 

signifikan atau kurang dari 5%(0,05) maka terdapat masalah otokorelasi. 

Menurut Gujarati 2003, untuk mengatasi masalah otokorelasi dilakukan 

treatment dengan menambahkan ar(1) pada estimasi persamaan regresi pada 

tiap model. Adapun penulisannya dalam estimasi tersebut sebagai berikut : 

a. Model ROA “roa c vaic size lev subsec ar(1)” 

b. Model ATO “ato c vaic size lev subsec ar(1)” 

c. Model MB “mb c vaic size lev subsec ar(1)” 

Berdasarkan estimasi diatas, hasil probability Chi-Square menunjukan 

angka masing-masing 0,12 ; 0,90 dan 0,42. Hal ini menyatakan bahwa model 

tersebut sudah tidak mengandung masalah otokorelasi karena nilai probability 

Chi-Square lebih besar dari 5% (0,05). Hasil lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

4.3 Analisis Data Panel 

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan 

data time series dan cross section atau disebut juga data panel. Data panel 

memiliki tiga model regresi pengujian yang berbeda yaitu Common Effect, Fixed 

Effect dan  Random Effect. Untuk memilih model yang tepat, hal pertama yang 

dilakukan adalah uji Chow. Uji ini dilakukan untuk memilih model regresi antara 

Common Effect atau Fixed Effect. Sedangkan uji Hausman dilakukan untuk 

memilih model regresi antara Fixed Effect atau Random Effect. 
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4.3.1 Penentuan Model Data Panel 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji Chow Uji Chow digunakan 

untuk menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common 

effet atau fixed effect. Apabila probabilitas dari Cross-section F lebih besar 

dari 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya menggunakan model 

Common Effect dan pengujian berhenti sampai di uji Chow saja.  

Namun, apabila Ho ditolak maka selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk 

memutuskan penggunaan model fixed effect atau random effect. Apabila 

probabilitas dari Cross-section Random lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak 

dapat ditolak yang artinya model regresi yang digunakan adalah Random 

Effect, sedangkan jika kurang dari 0,05 maka Ho ditolak yang artinya model 

regresi yang digunakan adalah Fixed Effect.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Chow dan Hausman 

Uji Model ROA Model ATO Model MB 

Chow - - - 

Hausman 0,1713 0,0000 0,4325 

         Sumber : Output EViews, Diolah penulis 

 

 Tabel 4.7 menunjukan hasil uji Chow dan uji Hausman pada semua model. 

Dalam tabel tersebut, pada saat uji Chow di setiap model tidak menunjukan 

hasil dan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini diduga karena adanya variabel 

dummy yaitu subsektor keuangan (SUBSEC) sebagai variabel kontrol. 

Sehingga penulis tidak dapat menggunakan model Fixed Effect. Langkah 
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selanjutnya untuk memilih model data panel yang tepat antara Common Effect 

dan Random Effect digunakan uji Lagrange-Multiplier (L-M). 

 Uji LM didasarkan pada nilai Chi-Squares dan derajat kebebasan yang 

tertera pada tabel di buku (Gujarati,2006). Jika Nilai LM hitung berada 

dibawah nilai Chi-square pada tabel, maka model yang paling tepat digunakan 

adalah regresi linier model Common Effect. Sebaliknya, jika nilai LM hitung 

berada diatas nilai Chi-Square tabel, maka regresi linier harus menggunakan 

model Random Effect. Adapun rumus untuk menghitung LM sebagai berikut : 

 

    
  

      
  

         
  

   

      
  

   
 
   

    

 

 

Keterangan :  

n  : Jumlah observasi 

T  : Jumlah tahun observasi 

E  : Nilai residual 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Lagrange-Multiplier (L-M) 

Uji Model ROA Model ATO Model MB 

LM tabel 265,30 216,65 212,30 

LM hitung 132,35 57,24 46,15 

  Sumber : diolah penulis 

 

 Dari tabel 4.8 diatas menyatakan bahwa ketiga model menggunakan model 

regresi Common Effect. Hal ini ditunjukan dari nilai LM hitung lebih kecil 

dari LM tabel.  
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4.3.2 Hasil Persamaan Data Panel 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu 

variabel dependen dengan variabel independen (Winarno, 2011).  Pada saat 

pengolah data yang dilakukan dengan menggunakan program EViews 7.0, 

telah dijelaskan pendekatan model regresi apa yang digunakan dalam 

penelitian ini dari masing-masing model penelitian Penjelasan pemilihan 

model regresi sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dari masing-masing 

model dan tabel pengujian regresi data panel yang disajikan secara lengkap 

dapat dilihat pada (lampiran 6). 

4.3.2.1 Model Penelitian ROA 

Regresi data panel model ROA menggunakan metode Common Effect 

Adapun hasil regresi pada tabel 4.9, sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Model Penelitian ROA  

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.048414 0.022960 2.108598 0.0361 

VAIC 0.002695 0.000492 5.476565 0.0000 

SIZE 0.000312 0.000923 0.337714 0.7359 

LEV -0.023625 0.010552 -2.238786 0.0262 

SUBSEC -0.026253 0.004349 -6.036618 0.0000 

 Sumber : Output EViews, Diolah Penulis 

Berdasarkan tabel diatas, maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut : 

                                                            

 Dengan persamaan tersebut maka interpretasi model penelitian sebagai 

berikut : 
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a. Koefisien konstantan sektor keuangan menunjukan nilai 0,0484 yang 

memberikan indikasi bahwa jika nilai variabel independen (VAIC) dan 

variabel kontrol (SIZE, LEV dan SUBSEC) bernilai konstan, maka nilai 

ROA akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,0484.  

b. Koefisien regresi yang dimiliki oleh VAIC pada sektor keuangan 

menghasilkan nilai sebesar 0,0027. Hal ini memiliki arti bahwa VAIC 

memiliki hubungan positif dengan ROA. Hubungan ini mengindikasikan 

bahwa jika nilai VAIC mengalami peningkatan sebesar 1%, maka rata-

rata nilai ROA akan mengalami kenaikan 0,0027 dengan asumsi variabel 

lain dinyatakan konstan. 

c. Koefisien regresi SIZE pada sektor keuangan sebesar 0,0003. Hal ini 

memiliki arti bahwa SIZE memiliki hubungan positif terhadap ROA 

Hubungan ini mengindikasikan bahwa nilai SIZE mengalami peningkatan 

sebesar 1% maka rata-rata nilai ROA akan mengalami kenaikan 0,0003 

dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

d. Koefisien regresi LEV sektor keuangan adalah -0,0236. Hal ini memiliki 

arti bahwa LEV memiliki hubungan negatif terhadap ROA. Hubungan ini 

mengindikasikan bahwan nilai LEV mengalami peningkatan sebesat 1% 

maka rata-rata nilai ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,0236 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

e. Koefisien regresi SUBSEC adalah -0,0262. Hal ini memiliki arti bahwa 

SUBSEC berhubungan negative terhadap ROA. Jika SUBSEC 
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mengalami peningkatan 1% maka rata-rata nilai ROA akan mengalami 

penurunan sebesar 0,0262 dengan asumsi variabel lain konstan. 

4.3.2.2 Model Penelitian ATO 

 Regresi data panel model ATO menggunakan metode regresi Common 

Effect. Adapun hasil regresi pada tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Model Penelitian ATO 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.016439 0.049349 0.333109 0.7394 

VAIC 0.003731 0.001028 3.629911 0.0004 

SIZE 0.000359 0.001931 0.186094 0.8526 

LEV 0.296772 0.024888 11.92411 0.0000 

SUBSEC -0.208789 0.010570 -19.75225 0.0000 

     Sumber : Output EViews, Diolah Penulis 

Dari hasil tabel diatas, maka bentuk persamaan regresi data panel adalah : 

                                                          

Dari persamaan tersebut maka interpretasi model penelitian adalah : 

a. Koefisien konstanta menunjukan nilai yang positif yaitu 0,0164. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jika variabel independen dan kontrol dalam 

penelitian ini memiliki nilai yang konstan, maka nilai ATO akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,0164   

b. Nilai koefisien variabel VAIC pada sektor keuangan memiliki nilai yang 

positif yaitu 0,0037. Hal ini mengindikasikan bahwa VAIC memiliki 

hubungan yang positif terhadap ATO dimana jika VAIC mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka rata-rata nilai ATO akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,0037 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 
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c. Koefisien nilai variabel SIZE memiliki nilai yang positif. Hal ini 

menyataka bahwa LCAP memiliki hubungan yang positif terhadap ATO 

sektor keuangan dengan nilai 0,0003. Maka bila SIZE mengalami 

kenaikan sebesar 1%, nilai ATO mengalami peningkatan 0,0003 dengan 

asumsi semua variabel lain dinyatakan konstan.  

d. Koefisien nilai variabel LEV pada sektor keuangan memiliki nilai 0,2967 

Hal ini menyatakan hubungan LEV terhadap ATO memiliki hubungan 

positif. Jika nilai LEV mengalami peningkatan sebesar 1%, maka rata-

rata nilai ATO akan mengalami kenaikan 0,2967 dengan asumsi variabel 

lain dinyatakan konstan.  

e. Koefisien nilai variabel SUBSEC -0,2088. Hal ini menunjukan bahwa 

hubungan SUBSEC dengan ATO negatif. Jika nilai SUBSEC meningkat 

1% maka nilai rata-rata ATO akan menurun sebesar 0,2088 dengan 

asumsi variabel lain konstan. 

4.3.2.3 Model Penelitian MB 

Metode pendekatan data panel pada model MB adalah Common Effect. 

Adapun hasil regresi pada table 4.11, sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Regresi Model Penelitian MB 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.235422 0.568509 -2.173091 0.0311 

VAIC -0.053486 0.010252 -5.217127 0.0000 

SIZE 0.098339 0.022643 4.342998 0.0000 

LEV -0.494041 0.225702 -2.188908 0.0299 

SUBSEC -0.019044 0.098766 -0.192822 0.8473 

           Sumber : Output EViews, Diolah Penulis 
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Berdasarkan hasil table diatas, maka bentuk persamaan regresi data 

yang terbentuk adalah  sebagai berikut : 

                                                             

Dari persamaan diatas maka interpretasi model penelitian sebagai berikut : 

a. Koefisien konstantan pada sektor keuangan menunjukan nilai -1,2354 

yang menunjukan bahwa jika variabel VAIC, SIZE, LEV dan 

SUBSEC bernilai konstan, maka nilai MB akan mengalami penurunan 

1,254.  

b. Koefisien regresi VAIC menunjukan hasil yang negatif yaitu  -0,0534. 

Hal ini menunjukan bahwa VAIC memiliki hubungan yang negatif 

terhadap MB. Hubungan ini menyatakan bahwa jika VAIC mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka nilai rata-rata MB akan mengalami 

penurunan sebesar 0,0534 dengan asumsi variabel lain konstan.  

c. Koefisien regresi SIZE bernilai positif yaitu 0,0983. Hal ini 

mengindikasikan bahwa hubungan SIZE dengan MB positif. Jika SIZE 

mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai rata-rata MB akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,0983 dengan asumsi variabel lain 

konstan.  

d. Koefisien regresi pada variabel LEV menunjukan nilai negatif. 

Sehingga hubungan LEV terhadap ATO akan mengalami penurunan 

jika LEV mengalami kenaikan sebesar 1%. Nilai penurunan sebesar 

0,4940 dengan asumsi variabel lain konstan.  
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e. Koefisien regresi pada variabel SUBSEC menunjukan nilai -0,0190. 

Hal ini menunjukan hubungan negatif SUBSEC terhadap MB. Jika 

SUBSEC mengalami kenaikan sebesar 1% maka MB akan mengalami 

penurunan sebesar 0,0190 dengan asumsi variabel lain konstan. 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji T 

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas masing-masing koefisien regresi 

dengan tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  95% 

atau tingkat signifikan 0,05. Bila nilai probabilitas koefisien kurang dari 

tingkat signifikan 5% (0,05) maka Ho ditolak, sedangkan bila nilai 

probabilitas koefisien lebih dari 0,05 makan Ho diterima.  

 

4.4.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Model ROA merupakan hipotesis pertama dalam penelitian ini. Adapun 

hipotesis pertama sebagai berikut : 

Ho1 : Modal Intelektual tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Ha1 : Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.10, variable VAIC terhadap ROA 

memiliki nilai t-statistik 5,4765. Nilai positif mengindikasikan bahwa VAIC 

memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 

lebih kecil dari tingkat signifikan 5% (0,05 < 0,0000) yang berarti Ho1 
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ditolak. Ini membuktikan bahwa VAIC secara parsial memiliki pengaruh 

positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. 

Untuk variable kontrol ukuran perusahaan (SIZE) menunjukan nilai t-

statistik SIZE 0,3378 dengan probabilitas diatas tingkat signifikan 5% 

(0,7359 > 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa SIZE tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Sedangkan variabel tingkat hutang (LEV) memiliki nilai t-

statistik yang negatif yaitu LEV -2,2388 dengan nilai probabilitas dibawah 

tingkat signifikan 5% (0,0262 < 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa LEV 

berpengaruh namun negatif terhadap ROA. Lalu variabel subsektor keuangan 

(SUBSEC) memiliki nilai t-statistik -6,0367 dengan nilai probabilitas 

dibawah tingkat signifikan 5% (0,0000<0,05). Hal ini menyatakan bahwa 

SUBSEC berpengaruh namun negative terhadap ROA. 

4.4.2.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Model ATO merupakan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Adapun 

hipotesis kedua sebagai berikut : 

Ho2 : Modal Intelektual tidak berpengaruh positif terhadap Produktifitas 

Ha2 : Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap Produktifitas 

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.10, variable VAIC terhadap ATO 

memiliki nilai t-statistik 3,6299. Nilai positif mengindikasikan bahwa 

keduanya memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan nilai probabilitas lebih 

kecil dari tingkat signifikan 5% (0,0000 < 0,05) dimana Ho2 ditolak.  Ini 

membuktikan bahwa VAIC secara parsial berpengaruh terhadap produktifitas 

yang diukur dengan ATO. 
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Untuk variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE), menunjukan nilai t-

statistik 0,1861 dengan probabilitas diatas tingkat signifikan 5%  (0,8526 > 

0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa SIZE tidak berpengaruh berpengaruh 

terhadap ATO perusahaan. Sedangkan variabel tingkat hutang (LEV) 

memiliki nilai t-statistik yang positif yaitu 11,9241 dengan nilai probabilitas 

dibawah tingkat signifikan 5% (0,0000 < 0,05). Hal ini mengindikasikan 

bahwa SIZE berpengaruh positif terhadap ATO perusahaan. Lalu untuk 

variabel subsektor keuangan (SUBSEC) menunjukan nilai t-statistik yang 

negatif yaitu -19,7522 dengan nilai probabilitas dibawah nilai signifikan 5% 

(0,0000<0,05). Hal ini menyatakan bahwa SUBSEC berpengaruh namun 

negative terhadap ATO perusahaan. 

4.4.2.3 Pengujian Hipotesis Ketiga 

Model MB merupakan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, dimana 

hipotesis ketiga sebagai berikut : 

Ho3: Modal Intelektual tidak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

Ha3 : Modal intelektual berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan 

Dari hasil uji t pada tabel 4.10, variabel VAIC memiliki nilai negatif pada 

t-statistik yaitu -5,2171. Sedangkan nilai probabilitas dibawah nilai signifikan 

5% (0,0000<0,05) sehingga hasilnya adalah Ho3 ditolak. Ini membuktikan 

bahwa modal intelektual berpengaruh namun negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Untuk variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE), memiliki nilai positif 

pada t-statistiknya yaitu 4,3429. Sedangkan nilai probabilitasnya dibawah 
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nilai signifikan 5% (0,0000<0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa SIZE 

berpengaruh positif terhadap MB perusahaan.. Sedangkan hasil variabel 

kontrol tingkat hutang (LEV) menunjukan nilai t-statistik dengan nilai -2,188. 

Sedangkan nilai probabilitas dibawah nilai signifikan 5% (0,0299<0,05). 

Sehingga LEV berpengaruh namun negatif terhadap nilai perusahaan. Lalu 

pada variabel subsector keuangan (SUBSEC), nilai t-statistik menunjukan 

hasil yang negatif yaitu -0,1928 dengan nilai probabilitas diatas nilai 

signifikan 5% (0,8473>0,05). Hal ini menyatakan bahwa SUBSEC tidak 

berpengaruh terhadap MB perusahaan. 

4.4.1 Koefisien Deteminasi R
2 

Model yang sudah dianalisis, lalu diperiksa apakah kualitasnya sudah baik 

atau belum. Salah satunya adalah dengan melakukan uji Goodness of fit  dari 

model yang kita buat dengan menghitung koefisien determinasi yang 

dilambangkan dengan R
2 

(Winarno, 2011). 

  

Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model ROA Model ATO Model MB 

0,5621 0,7312 0,1983 

   Sumber : Output EViews, diolah penulis 

  

Tabel diatas merupakan hasil Adjusted R
2
 sektor keuangan di Indonesia. 

Pada model ROA nilai R
2 

56,21% Ini mengindikasikan bahwa variabel 

independen VAIC dan variabel kontrol SIZE, LEV dan SUBSEC 

menjelaskan variabel ROA. Sisanya sebesar 43,78% dijelaskan oleh variabel 
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lain. Pada model ROA subsektor keuangan perbankan menunjukan nilai 

korelasi yang kuat . 

Koefisien determinasi model ATO pada sektor keuangan di Indonesia 

menunjukan nilai yang besar yaitu 73,12%. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel VAIC, SIZE, LEV dan SUBSEC sangat baik atau memiliki korelasi 

yang sangat kuat dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu ATO. 

Sedangkan sisanya sebesar 26,88% dijelaskan oleh variabel yang lain. 

Nilai R
2
 pada model MB pada sektor keuangan di Indonesia kurang baik 

yaitu 19,83%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel dependen dan 

kontrolnya sangat lemah korelasinya dengan variabel dependennya yaitu  

MB. Sedangkan sisanya sebesar 80,17% dijelaskan oleh variabel lain. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Sektor  Keuangan 

Didalam suatu persaingan bisnis, perlunya perhatian terhadap sumberdaya 

perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Berdasarkan teori 

Resource-Based Theory (RBT) dan juga teori Stakeholder perusahaan harus 

memiliki sumberdaya yang baik untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal 

ini juga akan berpengaruh kepada Stakeholder yang akan mendapatkan 

keuntungan dari hasil kinerja perusahaan. Peneliti ingin melihat pengaruh 

modal intelektual yang diukur dengan VAIC terhadap profitabilitas 

perusahaan yang diukur menggunakan rasio ROA. Dalam penelitian ini 
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perusahaan yang diteliti adalah sektor keuangan di Indonesia pada periode 

2008-2012. 

Berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, diperoleh hasil yaitu VAIC 

berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan variabel kontrol SIZE  tidak 

berpengaruh positif terhadap ROA, LEV berpengaruh namun negatif 

terhadap ROA, dan SUBSEC berpengaruh namun negatif terhadap ROA. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa modal intelektual berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan sektor keuangan. Hal ini sependapat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2005), Suhendah (2008) 

dan Mondal and Ghosh (2012). Ini menunjukan bahwa perusahaan sektor 

keuangan telah mencapai keunggulan yang kompetitif dengan memanfaatkan 

sumber daya-nya sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Salah satu cara perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya adalah 

dengan melakukan pelatihan terhadap karyawan, meningkatkan pengetahuan 

teknologi perusahaan serta infrastruktur guna menunjang kegiatan 

operasional perusahaan. Dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan 

secara optimal akan memperkecil biaya yang dikeluarkan sehingga akan 

meningkatkan laba perusahaan pada sektor keuangan tersebut.  

Sedangkan hasil variabel kontrol ukuran perusahaan yang dilihat dari 

total aset perusahaan pada sektor keuangan tidak berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Selain itu variabel LEV merupakan tingkat risiko 

hutang pada perusahaan. Hasil tersebut memiliki pengaruh signifikan negatif 
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terhadap ROA. Ini membuktikan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, 

perusahaan membutuhkan modal yang besar yaitu dengan cara berhutang. 

Akan tetapi jika hutang perusahaan besar maka akan menurunkan ROA 

karena keuntungan perusahaan dialokasikan untuk membayar hutang 

perusahaan. Untuk variabel SUBSEC menunjukan hasil yang signifikan yang 

artinya subsektor keuangan bank berpengaruh terhadap ROA perusahaan, 

namun dengan arah yang berlawan . Hal ini menunjukan bahwa nilai ROA 

dalam sektor keuangan perbankan lebih rendah dibandingkan dengan sektor 

keuangan non perbankan. Hal ini dikarenakan sektor keuangan perbankan 

memiliki jumlah karyawan yang banyak sehingga gaji yang dikeluarkan akan 

semakin banyak sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. 

 

4.5.2 Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Produktifitas Perusahaan 

Sektor  Keuangan 

Dalam teori Resource Based Teori (RBT), sumber daya perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif. 

Dalam hal ini sumber daya yang digunakan oleh perusahaan adalah sumber 

daya fisik, sumber daya manusia maupun sumber daya sturktukral. Untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggannya, perusahaan harus mampu 

mengoptimalkan aset perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

karena barang dan jasa yang dijual akan bersifat unggul. Sehingga perusahaan 

harus dituntut untuk produktif agar meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Seperti pada teori Stakeholder, dengan meningkatnya pendapatan akan 
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menguntungkan pihak Stakeholder. Oleh karena itu peneliti ingin melihat 

pengaruh modal intelektual yang diukur dengan VAIC terhadap produktifitas 

perusahaan yang diukur berdasarkan rasio ATO pada perusahaan sektor 

keuangan di Indonesia periode 2008-2012. 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, sektor keuangan perbankan 

menunjukan hasil bahwa VAIC berpengaruh positif terhadap ATO. 

Sedangkan variabel kontrol SIZE menunjukan hasil tidak berpengaruh 

terhadap ATO. Selain itu variabel kontrol LEV berpengaruh positif terhadap 

ATO. Sedangkan variabel SUBSEC berpengaruh terhadap namun negative 

terhadap ATO. 

Hasil diatas menyatakan bahwa perusahaan sektor keuangan menunjukan 

pengaruh positif antara modal intelektual dengan produktifitas perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan teori yang ada dan penelitian yang dilakukan oleh 

Dominique and Talita (2007) dan  Komnenic and Prokrajcicm (2012). Namun 

tidak sejalan dengan penelitian Mutiara (2013), dan Panjaitan dan Sadaila 

(2013). Hal ini menunjukan bahwa perusahaan sektor keuangan dapat 

mengoptimalkan sumber daya perusahaan.. Untuk mengenalkan produk 

tersebut, diperlukan sumber daya perusahaan yaitu sumber daya manusia, fisik 

serta strutukral. Oleh karena itu, perusahaan mampu mengelola sumber daya 

dengan efisien dan efektif yang menghasilkan produktifitas perusahaan dalam 

meningkatkan pendapatan. 

Hasil pada variabel kontrol ukuran perusahaan menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh dengan produktifitas perusahaan. Sedangkan variabel 
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kontrol tingkat risiko hutang pada perusahaan menunjukan hubungan yang 

positif terhadap ATO. Untuk mendapatkan pendapatan, sektor keuangan 

membutuhkan modal. Mayoritas modal dalam sektor ini berupa pinjaman 

baik dari investor maupun dari pihak nasabah dalam bentuk tabungan 

ataupun premi. Oleh karena itu perusahaan akan menjadi produktif dalam 

meningkatkan pendapatan jika perusahaan mendapatkan dana berupa 

pinjaman tersebut. Untuk variabel SUBSEC menunjukan hasil yang 

signifikan yang artinya subsektor keuangan bank berpengaruh terhadap ATO 

perusahaan, namun dengan arah yang berlawan dengan hipotesis. Hal ini 

menunjukan bahwa nilai ATO pada sektor keuangan perbankan lebih rendah 

dibandingkan dengan sektor keuangan non perbankan. Untuk meningkatkan 

pendapatan diperlukan sumber daya manusia yang besar, namun hal ini akan 

mengurangi jumlah pendapatan perusahaan karena gaji yang dikeluarkan 

untuk membayar karyawan semakin besar. Sehingga tidak sebanding dengan 

pendapatan yang diterima oleh perusahaan. 

4.5.3 Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Sektor  

Keuangan 

Nilai perusahaan merupakan nilai yang dimiliki perusahaan atas 

pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan dan juga memberikan gambaran 

kepada masyarakat atas kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan 

jasa. Hal ini sependapat dengan teori RBT yang menyatakan bahwa 

perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif jika memanfaatkan sumber 

daya dengan optimal sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dan pada 
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akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Begitu juga dengan teori 

Stakeholder dengan nilai perusahaan yang tinggi membuat para investor ingin 

menanamkan modalnya dalam perusahaan dimana akan menguntungkan 

kedua pihak. Menurut Keown et al (2008) nilai perusahaan merupakan nilai 

pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Oleh 

karena itu, peneliti ingin melihat hubungan modal intelektual yang diukur 

dengan VAIC terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan MB pada 

perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2008-2012. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, diperolah hasil bahwa VAIC 

berpengaruh namun negatif terhadap MB pada. Sedangkan SIZE berpengaruh 

positif terhadap MB, LEV berpengaruh namun negatif terhadap MB dan 

SUBSEC tidak berpengaruh terhadap MB 

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Suhendah (2008) dan 

Yuniasih dkk (2010) yang menunjukan bahwa modal intelektual tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian Chen et al (2005) dan Mutiara (2013). Hal ini menunjukan 

bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi 

hasil negatif menandakan bahwa semakin besar modal intelektual akan 

menurunkan nilai perusahaan. Modal intelektual merupakan modal yang 

bersifat jangka panjang yang artinya pengaruhnya akan terlihat jika 

perusahaan telah berdiri dalam jangka panjang. Sedangkan peneliti hanya 

mengambil lima periode sehingga hasil yang didapatkan adalah negatif. 
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Sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan sektor keuangan tersebut 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Besar kecilnya ukuran 

perusahaan diukur dengan total aset perusahaan. Semakin besar nilai aset 

perusahaan semakin besar ukuran perusahaan dan hal ini akan memberikan 

persepsi yang besar pada pasar terhadap nilai perusahaan. Namun variabel 

kontrol tingkat risiko hutang perusahaan tersebut berpengaruh namun negatif 

terhadap nilai perusahaan. Hutang perusahaan yang besar akan memberikan 

gambaran negatif terhadap pasar dan akan mengurangi nilai perusahaan itu 

sendiri. Sedangkan jenis subsektor keuangan di perusahaan tersebut tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

4.5.4 Perbedaan Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan pada Sektor 

Keuangan Perbankan dan Sektor Keuangan Non Perbankan 

Dari hasil uji penelitian diatas, kinerja keuangan yang diukur berdasarkan 

profitabilitas dengan proxy ROA menunjukan bahwa sektor keuangan 

perbankan memiliki profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan 

sektor keuangan non perbankan. Hal ini dikarenakan sektor keuangan 

perbankan memiliki jumlah karyawan yang banyak sehingga gaji yang 

dikeluarkan akan semakin banyak sehingga dapat mengurangi laba 

perusahaan. 

Sedangkan kinerja keuangan yang diukur berdasarkan produktifitas yang 

diukur dengan proxy ATO menunjukan bahwa sektor keuangan perbankan 

memiliki produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor 
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keuangan non perbankan. Hal ini juga berhubungan dengan karyawan yang 

besar pada sektor keuangan perbankan. Untuk meningkatkan pendapatan 

dibutuhkan sumber daya manusia yang besar pula sehingga gaji yang 

dikeluarkan akan semakin besar sehingga tidak sebanding dengan pendapatan 

yang diterima oleh perusahaan. 

Namun pada nilai perusahaan yang diukur dengan MB menunjukan bahwa 

subsektor keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara sektor keuangan perbankan 

maupun sektor keuangan non perbankannya dalam menilai sebuah 

perusahaan. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan teori RBT,   keunggulan perusahaan dalam persaingan bisnis 

ditunjukan dengan sumber daya perusahaan yang unggul. Dalam hal ini sumber 

daya yang dimiliki perusahaan adalah sumber daya manusia, sumber daya 

struktural dan sumber daya fisik perusahaan. Ketiga sumber daya tersebut 

merupakan komponen yang ada pada modal intelektual. Dengan ketiga sumber 

daya tersebut , diharapkan mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, penjualan maupun nilai perusahaan. Dengan begitu para 

investor akan melirik perusahaan untuk berinvestasi dalam perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan teori Stakeholder dimana perusahaan harus mementingkan 

kebutuhan Stakeholder dan hal ini akan memperngaruhi manajemen dalam 

menciptakan kinerja serta nilai perusahaan.  
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Hasil dalam penelitian ini membuktikan pengaruh modal intelektual terhadap 

kinerja perusahaan sektor keuangan di Indonesia periode 2008-2012. Pada 

perusahaan sektor keuangan, modal intelektual berpengaruh terhadap 

profitabilitas, produktifitas dan nilai perusahaan.  

Temuan ini membuktikan bahwa modal intelektual dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan sektor keuangan 

di Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya berwujud maupun tidak 

berwujud yang ada pada perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus 

meningkatkan sumber daya dalam hal ini adalah modal intelektual untuk 

meningkatkan laba perusahaan.  

Sedangkan untuk produktifitas perusahaan sector keuangan di Indonesia, 

menunjukan ada pengaruh modal intelektual terhadap produktifitas. Hal ini 

menandakan perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya secara 

efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan. Sehingga dengan 

mengoptimalkan modal intelektual perusahaan akan meningkatkan produktifitas 

dalam kinerja perusahaan 

Selain itu modal intelektual juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sehingga dalam hal ini manajemen perusahaan harus mempertimbangkan 

pentingnya modal intelektual dalam pencapaian nilai perusahaan. Jika nilai 

perusahaan baik, maka banyak investor yang mau menanamkan modalnya dalam 

perusahaan tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 

modal intelektual terhadap kinerja perusahaan dan juga nilai perusahaan. 

Perusahaan yang diteliti adalah perusahan sektor keuangan yaitu perbankan, 

asuransi, lembaga pembiayaan, efek dan sektor keuangan lainnya. Sampel yang 

diambil adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2008-2012. Modal intelektual diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient 

(VAIC
TM

) yang dipopulerkan oleh Pulic. Sedangkan untuk mengukur kinerja 

perusahaan digunakan adalah profitabilitas yang diproksikan dengan Return On 

Asset (ROA), produktifitas yang diproksikan dengan Asset Turn Over (ATO), dan 

nilai perusahaan yang diproksikan dengan Market to Book Value (MB). Adapun 

variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) yang 

diproksikan dengan total asset, tingkat risiko hutang perusahaan yang diproksikan 

dengan Leverage. Berdasarkan hasil pengujian empiris, disimpulkan bahwa : 

 

1. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa modal intelektual yang 

diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Asset (ROA) pada sektor keuangan di Indonesia 
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2. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa modal intelektual yang 

diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

berpengaruh positif terhadap produktifitas  yang diukur dengan Asset Turn 

Over (ATO) pada sektor keuangan di Indonesia. 

3. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa modal intelektual yang 

diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

berpengaruh namun negatif terhadap nilai perusahaan  yang diukur dengan 

Market to Book Value (MB)  pada sektor keuangan di Indonesia. 

4. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja 

keuangan yang diukur dengan profitabilitas maupun produktifitas sektor 

keuangan. Sektor keuangan perbankan lebih rendah dari pada sektor 

keuangan non perbankan. Sedangkan pada nilai perusahaan tidak ada 

perbedaan dalam sektor keuangan perbankan dan sektor keuangan non 

perbankan. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat keterbatasan dalam penelitian 

ini juga saran yang untuk peneliti dimasa yang akan datang  yaitu : 

1. Peneliti hanya mengukur modal intelektual secara menyeluruh saja yaitu 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

). Peneliti  selanjutnya 

disarankan untuk mengukur secara terpisah berdasarkan komponen-

komponen modal intelektual. 

2. Peneliti hanya mengukur modal intelektual secara tidak langsung. 

Disarankan peneliti selanjutnya dapat mengukur modal intelektual dengan 
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pengukuran lainnya seperti Economic Value Added, Balance Score Card, 

Tobin`s Q dan The Skandinavian Navigator. 

3. Peneliti hanya menggunakan sampel sektor keuangan di Indonesia. 

Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel lain atau 

membandingkan dengan sektor keuangan di Negara lain. 

4. Peneliti hanya menggunakan dua variable kontrol yaitu ukuran perusahaan 

dan Leverage. Peneliti selanjutnya bisa menambah variabel kontrol lain 

seperti struktur kepemilikan perusahaan. 
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LAMPIRAN I 

SAMPEL PERUSAHAAN 

 

SUBSEKTOR KEUANGAN PERBANKAN 

 

No. Kode Nama Perusahaan  

1 AGRO PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

2 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk. 

3 BAEK PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk. 

4 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk. 

5 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk. 

6 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BBNP PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

8 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

9 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 

10 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

11 BNBA PT. Bank Bumi Arta Tbk. 

12 BNGA PT. Bank CIMB Niaga Tbk. 

13 BNLI PT. Bank Permata Tbk. 

14 BSWD PT. Bank of India Indonesia Tbk. 

15 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

16 BVIC PT. Bank Victoria International Tbk. 

17 INPC PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

18 MAYA PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. 

19 MCOR PT. Bank Windu Kentjana International Tbk. 

20 MEGA PT. Bank Mega Tbk. 

21 NISP PT. Bank OCBC NISP Tbk. 

22 PNBN PT. Bank Pan Indonesia TTbk. 

23 SDRA PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 
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SUBSEKTOR KEUANGAN PERBANKAN 

 

Asuransi 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ABDA PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 

2 AHAP PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 

3 AMAG PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 

4 ASDM PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk. 

5 ASJT PT. Asuransi Jasa Tania Tbk. 

6 ASRM PT. Asuransi Ramayana Tbk. 

7 MREI PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 

8 PNIN PT. Panin Insurance Tbk. 

      

Efek 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 KREN PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk. 

2 PANS PT. Panin Sekuritas Tbk. 

3 PEGE PT. Panca Global Securities Tbk. 

4 RELI PT. Reliance Securities Tbk. 

      

Lembaga Pembiayaan 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADMF PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

2 BBLD PT. Buana Finance Tbk. 

3 BFIN PT. BFI Finance Indonesia Tbk. 

4 CFIN PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. 

5 MFIN PT. Mandala Multifinance Tbk. 

6 TRUS PT. Trust Finance Indonesia Tbk. 

7 VRNA PT. Verena Multi Finance Tbk. 

8 WOMF PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. 

      

Lainnya 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 APIC PT. Pasific Strategic Financial Tbk. 

2 ARTA PT. Arthavest Tbk. 

3 BCAP PT. MNC Kapital Indonesia Tbk. 

4 GSMF PT. Equity Development Investment Tbk. 

5 PNLF PT. Panin Financial Tbk. 

6 SMMA PT. Sinar Mas Muliartha Tbk. 
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LAMPIRAN II 

UJI NORMALITAS 

Model Penelitian ROA 

 
 

Model Penelitian ATO 

 
 

Model Penelitian MB 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 229

Mean      -3.94e-18
Median  -0.003293
Maximum  0.057983
Minimum -0.053639
Std. Dev.   0.019272
Skewness   0.266793
Kurtosis   3.537500

Jarque-Bera  5.473288
Probability  0.064787
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Std. Dev.   0.037774
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Probability  0.051638

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Series: Standardized Residuals
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Mean       2.47e-18
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Minimum -0.718733
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Skewness   0.141497
Kurtosis   2.157419

Jarque-Bera  5.925222
Probability  0.051684
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LAMPIRAN III 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

Model Penelitian ROA 

 

 

 VAIC SIZE LEV SUBSEC 

VAIC  1.000000  0.032997 -0.499177 -0.280737 

SIZE  0.032997  1.000000  0.611796  0.706644 

LEV -0.499177  0.611796  1.000000  0.735220 

SUBSEC -0.280737  0.706644  0.735220  1.000000 
 

 

 

 

Model Penelitian ATO 

 

 VAIC SIZE LEV SUBSEC 

VAIC  1.000000 -0.069254 -0.595343 -0.434196 

SIZE -0.069254  1.000000  0.596495  0.650262 

LEV -0.595343  0.596495  1.000000  0.807113 

SUBSEC -0.434196  0.650262  0.807113  1.000000 

 

 

 

 

Model Penelitian MB 

 

 VAIC SIZE LEV SUBSEC 

VAIC  1.000000  0.041797 -0.547344 -0.304648 

SIZE  0.041797  1.000000  0.573306  0.694957 

LEV -0.547344  0.573306  1.000000  0.729420 

SUBSEC -0.304648  0.694957  0.729420  1.000000 
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LAMPIRAN IV 

UJI HETEROSKEDASTISITAS (Uji Park) 

 

Model Penelitian ROA 

 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/27/14   Time: 13:50   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 49   
Total panel (unbalanced) observations: 229  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -10.04825 2.458453 -4.087225 0.0001 

VAIC 0.004329 0.052700 0.082144 0.9346 

SIZE 0.139042 0.098878 1.406190 0.1611 
LEV -3.420018 1.129883 -3.026877 0.0028 

SUBSEC -2.147301 0.465654 -4.611371 0.0000 
     
     R-squared 0.347543     Mean dependent var -9.519144 

Adjusted R-squared 0.335892     S.D. dependent var 2.554643 
S.E. of regression 2.081850     Akaike info criterion 4.325983 
Sum squared resid 970.8382     Schwarz criterion 4.400955 
Log likelihood -490.3251     Hannan-Quinn criter. 4.356229 
F-statistic 29.82946     Durbin-Watson stat 1.635788 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 

 

Model Penelitian ATO 

 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/27/14   Time: 14:02   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 43   
Total panel (unbalanced) observations: 184  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -11.02237 2.554079 -4.315594 0.0000 

VAIC -0.024686 0.053203 -0.463997 0.6432 

SIZE 0.149921 0.099947 1.500008 0.1354 
LEV 0.309948 1.288115 0.240621 0.8101 

SUBSEC -2.249707 0.547078 -4.112221 0.0001 
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     R-squared 0.150002     Mean dependent var -7.834612 
Adjusted R-squared 0.131008     S.D. dependent var 2.120541 
S.E. of regression 1.976764     Akaike info criterion 4.227597 
Sum squared resid 699.4593     Schwarz criterion 4.314959 
Log likelihood -383.9389     Hannan-Quinn criter. 4.263006 
F-statistic 7.897180     Durbin-Watson stat 1.268459 
Prob(F-statistic) 0.000007    

     
     

 

 

 

 

Model Penelitian MB 

 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/27/14   Time: 14:05   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 45   
Total panel (unbalanced) observations: 180  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.836247 3.028098 -0.606403 0.5450 

VAIC -0.063083 0.054606 -1.155221 0.2496 

SIZE -0.000975 0.120606 -0.008088 0.9936 
LEV -0.950609 1.202177 -0.790740 0.4302 

SUBSEC -0.479078 0.526067 -0.910678 0.3637 
     
     R-squared 0.034981     Mean dependent var -2.983062 

Adjusted R-squared 0.012924     S.D. dependent var 2.044601 
S.E. of regression 2.031346     Akaike info criterion 4.282659 
Sum squared resid 722.1142     Schwarz criterion 4.371352 
Log likelihood -380.4393     Hannan-Quinn criter. 4.318620 
F-statistic 1.585904     Durbin-Watson stat 1.745633 
Prob(F-statistic) 0.180094    
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LAMPIRAN V 

UJI OTOKOLERASI ( Durbin-Watson) 

 

Model Penelitian ROA 

     
R-squared 0.569871     Mean dependent var 0.038512 
Adjusted R-squared 0.562190     S.D. dependent var 0.029385 
S.E. of regression 0.019443     Akaike info criterion -5.021043 
Sum squared resid 0.084681     Schwarz criterion -4.946071 
Log likelihood 579.9094     Hannan-Quinn criter. -4.990797 
F-statistic 74.19358     Durbin-Watson stat 0.643204 

Prob(F-statistic) 0.000000    
          

Penyembuhan otokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.128807     Prob. F(2,214) 0.1215 

Obs*R-squared 4.330618     Prob. Chi-Square(2) 0.1147 
     
     

 

 

 

Model Penelitian ATO 
     
     R-squared 0.737029     Mean dependent var 0.134373 

Adjusted R-squared 0.731152     S.D. dependent var 0.073662 
S.E. of regression 0.038194     Akaike info criterion -3.665472 
Sum squared resid 0.261124     Schwarz criterion -3.578109 
Log likelihood 342.2234     Hannan-Quinn criter. -3.630063 
F-statistic 125.4207     Durbin-Watson stat 0.759630 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Penyembuhan otokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.099596     Prob. F(2,175) 0.9053 

Obs*R-squared 0.208061     Prob. Chi-Square(2) 0.9012 
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Model Penelitian MB 

 

 

 

 

 

 

 

Penyembuhan otokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.835322     Prob. F(2,174) 0.4355 

Obs*R-squared 1.730836     Prob. Chi-Square(2) 0.4209 
     
      

 

     
     R-squared 0.216289     Mean dependent var 1.010889 

Adjusted R-squared 0.198376     S.D. dependent var 0.425957 
S.E. of regression 0.381374     Akaike info criterion 0.937313 
Sum squared resid 25.45308     Schwarz criterion 1.026006 
Log likelihood -79.35814     Hannan-Quinn criter. 0.973274 
F-statistic 12.07418     Durbin-Watson stat 0.800162 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN VI 

PEMILIHAN DATA PANEL DAN ANALISIS REGRESI 

Model Penelitian ROA 

 

UJI CHOW 

Near singular matriks 

 
UJI HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 17.731417 3 0.0005 
     
      

 

UJI LM 

 

    
    

      
  
       

       
    

 

        

MODEL REGRESI– COMMON EFFECT 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/27/14   Time: 12:35   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 49   
Total panel (unbalanced) observations: 229  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.048414 0.022960 2.108598 0.0361 

VAIC 0.002695 0.000492 5.476565 0.0000 

SIZE 0.000312 0.000923 0.337714 0.7359 
LEV -0.023625 0.010552 -2.238786 0.0262 

SUBSEC -0.026253 0.004349 -6.036618 0.0000 
     
     R-squared 0.569871     Mean dependent var 0.038512 

Adjusted R-squared 0.562190     S.D. dependent var 0.029385 
S.E. of regression 0.019443     Akaike info criterion -5.021043 
Sum squared resid 0.084681     Schwarz criterion -4.946071 
Log likelihood 579.9094     Hannan-Quinn criter. -4.990797 
F-statistic 74.19358     Durbin-Watson stat 0.643204 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Model Penelitian ATO 

 

UJI CHOW 

Near singular matriks 
 
UJI HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 108.348059 3 0.0000 
     
     

 

UJI LM 

    
    

      
  
       

       
    

 

       

 

MODEL REGRESI– COMMON EFFECT 

Dependent Variable: ATO   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/27/14   Time: 14:00   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 43   
Total panel (unbalanced) observations: 184  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.016439 0.049349 0.333109 0.7394 

VAIC 0.003731 0.001028 3.629911 0.0004 

SIZE 0.000359 0.001931 0.186094 0.8526 
LEV 0.296772 0.024888 11.92411 0.0000 

SUBSEC -0.208789 0.010570 -19.75225 0.0000 
     
     R-squared 0.737029     Mean dependent var 0.134373 

Adjusted R-squared 0.731152     S.D. dependent var 0.073662 
S.E. of regression 0.038194     Akaike info criterion -3.665472 
Sum squared resid 0.261124     Schwarz criterion -3.578109 
Log likelihood 342.2234     Hannan-Quinn criter. -3.630063 
F-statistic 125.4207     Durbin-Watson stat 0.759630 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Model Penelitian MB 

 

UJI CHOW 

Near singular matriks 

 
UJI HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 22.359861 3 0.0001 
     
          

 
UJI LM 

    
    

      
  
       

       
    

 

       

 

MODEL REGRESI– RANDOM EFEK 

Dependent Variable: MB   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/27/14   Time: 14:04   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 45   
Total panel (unbalanced) observations: 180  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.235422 0.568509 -2.173091 0.0311 

VAIC -0.053486 0.010252 -5.217127 0.0000 

SIZE 0.098339 0.022643 4.342998 0.0000 

LEV -0.494041 0.225702 -2.188908 0.0299 

SUBSEC -0.019044 0.098766 -0.192822 0.8473 
     
     R-squared 0.216289     Mean dependent var 1.010889 

Adjusted R-squared 0.198376     S.D. dependent var 0.425957 
S.E. of regression 0.381374     Akaike info criterion 0.937313 
Sum squared resid 25.45308     Schwarz criterion 1.026006 
Log likelihood -79.35814     Hannan-Quinn criter. 0.973274 
F-statistic 12.07418     Durbin-Watson stat 0.800162 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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AKTIVITAS DAN PELATIHAN BERSERTIFIKAT 

 Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) STIE IBS, Jakarta, 2010 
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 Training Customer Service “Service Excellent” STIE IBS, Jakarta, 2011 
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