PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2017)
PUSPA ARINDA ADELIA (20141112022)

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Intellectual Capital of a Islamic Commercial Bank’s
financial performance in Indonesia year 2014-2017. The independent variables used in this study
was Intellectual Capital as measured by Value Added Human Capital, Value Added Capital
Employed, and Structual Capital Value. Sample selection using purposive sampling method and
sample in this research there are 12 islamic commercial bank’s. Data obtained from Islamic
commercial bank’s quarterly report in 2014-2017. The data processing method uses multiple linear
regression analysis with Eviews 7 software. The result showed that Value Added Human Capital
have positive significant effect on Return On Asset., Value Added Capital Employed have positive
significant effect on Return On Asset., and Structual Capital Value have positive significant effect on
Return On Asset.

Keyword: Value Added Human Capital, Value Added Capital Employed, dan Structual Capital Value
Added, Return On Asset.
1. Pendahuluan
Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara
karena sistem keuangan memiliki fungsi yaitu mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami
surplus kepada yang mengalami defisit. Perbankan pada saat ini merupakan inti sistem keuangan
setiap negara. Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas
penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam
pengembangan keuangan syariah.
Kegiatan usaha perbankan syariah merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang
membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga,
melainkan atas dasar prinsip syariah (Sitepu, 2017). Dalam menjalankan sebuah perusahaan,
kinerja perusahaan sangat penting untuk diukur dan diketahui bagaimana perkembangannya dari
tahun ke tahun. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu
perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga mampu memberikan
informasi mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan yang
tinggi menunjukan prospek perusahaan yang semakin baik, yang berarti adanya potensi
peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan (Walidayni, 2017).
Sumber daya perusahaan tidak hanya berasal dari aset berwujud (tangible asset) tetapi juga aset
tak berwujud (intangible asset) atau dikenal dengan intellectual capital (IC). Dalam manajemen
konvensional, aset berwujud seperti tanah, pabrik-pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baku
digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja perusahaan. Namun, ketika sumber-sumber
kekayaan perusahaan menjadi langka atau sulit untuk didapatkan maka manajer harus menemukan
sumber kekayaan lain yang mampu menggantikan peran aset berwujud. Oleh sebab itu, manajer
dapat memanfaatkan sumber kekayaan intelektual perusahaan yang berbasis pengetahuan
(Tarigan dan Septiani, 2017). Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan ketatnya
persaingan saat ini menuntut perusahaan untuk mengubah cara menjalankan bisinis. Pengetahuan,
informasi, dan teknologi informasi menjadi sebuah hal yang dominan pada dunia perekonomian
(Muharam, 2016). Intellectual Capital dipandang sebagai pengetahuan yang digunakan untuk
menciptakan kekayaan bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan yang
berkesinambungan (Kartika, 2013). Komponen Intellectual Capital terdiri dari human capital,
structural capital atau organizational capital, dan capital employed atau customer capital.
Human Capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual, maksudnya adalah modal manusia
sebagai penggerak dalam modal intelektual karena dalam sumber daya manusia yang baik terdapat
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karakter, inovasi, dan ide-ide yang sangat bermanfaat bagi perusahaan yang tidak dapat diukur
secara moneter (Sirojudin dan Nazaruddin, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi
(2017) menunjukkan bahwa human capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank
syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi pada human capital terbukti memberikan value
added yang berpengaruh pada peningkatan ROA perbankan. Artinya perbankan di Indonesia
terbukti dapat memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk karyawan, seperti pelatihan,
kompensasi, dan lain-lain menjadi investasi yang dapat menciptakan nilai bagi perbankan melalui
peningkatan income. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Muhanik dan
Septiarini (2017) serta Sunardi (2017) yang menunjukkan bahwa human capital berpengaruh positif
signifikan terhadap ROA.
Structural capital atau organizational capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan
dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan
untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan
(Sirojudin dan Nazaruddin, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tasawar dan Roszaini (2017)
serta Muhanik dan Septiarini (2017) menunjukkan bahwa structural capital tidak memiliki pengaruh
terhadap ROA artinya bahwa tidak semua komponen dari intellectual capital produktif sehingga tidak
memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Sunardi (2017) yang
menunjukkan bahwa structural capital memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
Customer capital atau relational capital merupakan hubungan yang harmonis/association network
yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang
andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan
perusahaan yang bersangkutan (Sirojudin dan Nazaruddin, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Sunardi (2017) dan Muhanik dan Septiarini (2017) menunjukan bahwa capital employed tidak
berpengaruh terhadap ROA, sedangkan penelitian dari Tasawar dan Roszaini (2017) dan Pratiwi
(2017) menunjukkan bahwa capital employed berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini
mengindikasikan bahwa investasi perbankan pada aset telah memberikan value added yang terlihat
dari peningkatan nilai ROA.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi dan Setyowati (2017). Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Setyowati adalah variabel, sampel
dan tahun data. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel dependen ROA, sedangkan
penelitian sebelumnya menggunakan variabel ROA dan ROE. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah bank umum syariah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan bank
umum dan BPR. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2014-2017, sedangkan
penelitian terdahulu menggunakan tahun 2012-2013.
Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten
sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “PENGARUH
INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2017)”.
2. Landasan Teori
2.1. Teori Resource Based View
Menurut Pearce dan Robinson (2008:215) teori Resource-Based View (RBV) merupakan suatu
metode untuk menganalisis dan mengidentifikasi keunggulan strategis suatu perusahaan yang
didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset, keahlian, kapabilitas, dan aset tak berwujud
yang spesial dari suatu organisasi.
Dalam konteks untuk menjelaskan pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan
menurut pandangan Resource-based theory dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki
perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai
perusahaan. Perusahaan yang memiliki sumber daya unggul akan memberikan keunggulan
dibandingkan dengan perusahaan lain.
2.2. Intellectual Capital
Menurut Lopez (2010:1) Intellectual Capital merupakan elemen utama yang digunakan untuk
mengelola dan menganalisis kemampuan intelektual perusahaan untuk meningkatkan kualitas
manajemen berbasis pengetahuan. Dengan kata lain, Intellectual Capital mengacu pada
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pengetahuan dalam proses organisasi yang dapat diubah menjadi nilai. Terdapat 3 komponen dalam
intellectual capital, yaitu:
1. Human Capital
Mencakup di dalamnya berbagai pengetahuan, keahlian, kemampuan, pengalaman, kecerdasan,
kreativitas dan motivasi yang dimiliki individu-individu di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan
dapat memanfaatkan modal manusia (human capital) dengan segala pengetahuan dan
kemampuanya dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Bahkan produk-produk baru
yang inovatif lahir dari modal manusia berkualitas yang dimiliki oleh perusahaan (Solihin,
2012:51).
2. Structural Capital atau Organizational Capital
Mencakup proses yang dimiliki perusahaan, hardware, software, prosedur, database, nilai-nilai
perusahaan, budaya perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. Modal struktural
merupakan berbagai proses, prosedur serta perangkat lunak yang telah dilindungi secara hukum
akan menjadi kekayaan intelektual (intellectual property) yang dimiliki oleh perusahaan, bukan
milik individu karyawan lagi. Kekayaan intelektual perusahaan mencakup antara lain merek
dagang, hak paten dan hak cipta. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari penjualan
kekayaan intelektual perusahaan misalnya dengan menjual lisensi (Solihin, 2012:51).
3. Customer Capital atau Relational Capital atau Capital Employed
Hal ini menunjukkan nilai hubungan antara perusahaan dengan para pelanggannya yang
mencakup: pemahaman terhadap permintaan dan preferensi pelanggan, tingkat retensi
pelanggan, kepuasan pelanggan, profitabilitas, besar pangsa pasar perusahaan, dan loyalitas
merek. Untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, saat ini
perusahaan mengadopsi pendekatan customer relationship management (CRM) dimana
perusahaan berupaya untuk mempertahankan para pelanggan yang menguntungkan (profitable
customers) melalui pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan
(Solihin, 2012:51).
2.3. Pengukuran Intellectual Capital
Perbankan syariah memiliki jenis transaksinya sendiri yang relatif berbeda dari perbankan
umum/konvensional maka model penilaian kinerja IC untuk perbankan syariah (iB-VAIC-dibaca
Islamic banking VAIC) penting untuk dihasilkan sebagai modifikasi dari model yang telah ada, yaitu
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) (Ulum, 2013).
1. Menghitung Value Added
iB-VA = OUT - IN
VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Output (OUT) merepresentasikan revenue
sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban kecuali beban kepegawaian/karyawan (Ulum,
2013).
2. Menghitung iB-Value Added Human Capital (iB-VAHU)
iB-VAHU =

𝑽𝑨
𝑯𝑪

iB-VAHU menunjukkan berapa banyak iB-VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan
untuk tenaga kerja (Ulum, 2013).
3. Menghitung iB-Value Added Capital Employed (iB-VACA)
𝑽𝑨

iB-VACA = 𝑪𝑬

iB-VACA adalah indikator untuk iB-VA yang diciptakan oleh satu unit dari human capital (Ulum,
2013).
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4. Menghitung Structural Capital Value Added (iB-STVA)
iB-STVA =

𝑺𝑪
𝑽𝑨

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari iB-VA dan
merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai (Ulum, 2013).
2.4. Kinerja Keuangan
Jatmiko (2017:35) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan analisis keuangan yang
dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang
mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan terus berlanjut.
Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan analisis rasio dengan menggunakan informasi
yang dihasilkan oleh laporan keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan suatu
perusahaan akan tergambar di dalamnya aktivitas perusahaan tersebut yang dapat dijadikan alat
untuk berkomunikasi bagi para pemilik kepentingan. Dalam penelitian ini peneliti hanya
menggunakan satu rasio dari kinerja keuangan yaitu Return On Asset (ROA).
Menurut Sutrisno (2012:222) Return On Assets sering juga disebut sebagai rentabilitas
ekonomis merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva
yang dimiliki perusahaan. Salim (2010:85) menyatakan bahwa tinggi rendahnya Return on Asset
tergantung pada pengelolaan asset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi
dari operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, bisa berarti bahwa perusahaan telah efisien
dalam menciptakan laba dengan cara mengolah dan mengelola semua aset yang dimilikinya.
Pengukuran ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
ROA =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

x 100%

2.5. Pengaruh iB-Value Added Human Capital (iB-VAHU) terhadap Kinerja Keuangan
Human capital (HC) merupakan modal yang terkait dengan pengembangan sumber daya
manusia perusahaan, seperti kompetensi, komitmen, motivasi, dan loyalitas karyawan. Human
Capital menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Intelectual
capital jenis ini menganggap manusia sebagai aset yang bernilai karena pengetahuan yang dimiliki
(Salim dan Karyawati, 2013).
Perusahaan yang mempunyai efisiensi penggunaan sumber daya manusia menciptakan iklim
kompetitif dalam diri setiap karyawan dalam suatu perusahaan. Jika setiap karyawan dituntut untuk
selalu memberikan hal yang terbaik bagi perusahaan dan terus dipacu untuk meningkatkan value
added perusahaan. Hal ini diyakini akan meningkatkan inovasi baik berupa produk ataupun efisiensi
dalam biaya, dan akan meningkatkan return yang semakin baik pada perusahaan di masa
mendatang (Muharam, 2016).
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamik dan Septiarini (2017) serta
Sunardi (2017) yang menunjukkan bahwa iB-Value Added Human Capital berpengaruh positif
terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian Muhamik dan Septiarini (2017) serta Sunardi (2017),
Wahyuni (2016) menemukan bahwa iB-VAHU berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
H1 : Value Added Human Capital (iB-VAHU) berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum
Syariah.
2.6. Pengaruh iB-Value Added Capital Employed (iB-VACA) terhadap Kinerja Keuangan
Relational capital atau Customer Capital merupakan hubungan yang terjalin oleh perusahaan
dengan para mitranya secara harmonis. Relational capital atau Customer Capital merupakan
pengetahuan yang dibentuk dalam marketing channels untuk mengembangkan potensi yang dimiliki
perusahaan melalui jalannya bisnis. Relational capital yang tinggi akan dapat mendorong
peningkatan terhadap kinerja keuangan (Baroroh, 2013). Capital employed efficincy (CEE)
merupakan indikator efisiensi nilai tambah modal yang digunakan. CEE menggambarkan berapa
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banyak nilai tambah perusahaan yang dihasilkan dari modal yang digunakan CEE yaitu kalkulasi
dari mengelola modal perusahaan (Dewi dan Setyowati, 2017).
Hasil penelitian Wahyuni (2016) serta Tasawar dan Roszaini (2017) menunjukkan bahwa iBValue Added Capital Employed memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan penelitian
Muhamik dan Septiarini (2017) serta Sunardi (2017) menunjukkan bahwa iB-Value Added Capital
Employed tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.
H2 : Value Added Capital Employed (iB-VACA) berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum
Syariah.
2.7. Pengaruh Structural Capital Value Added (iB-STVA) terhadap Kinerja Keuangan
Structural Capital Efficiency (SCE) terdiri dari suatu perusahaan dipandang sebagai segala
sesuatu yang menciptakan nilai disamping sumber daya manusia. SC terdiri dari software dan
hardware perusahaan, kerjasama internal, manajemen dan budaya perusahaan, inovasi produk,
merek dagang, lisensi, paten, dan elemen lain yang secara positif mempengaruhi produktivitas
karyawan (Tarigan dan Septiarani, 2017).
Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki
sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara
optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (Sirojudin dan Nazaruddin,
2016). Manajemen yang mampu mengelolah SC dengan baik akan membantu meningkatkan kinerja
perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan (Kartika, 2013).
Hasil penelitian Wahyuni (2016) menunjukkan bahwa Structural Capital berpengaruh positif
terhadap ROA, sedangkan Muhanik dan Septiarini (2017) menunjukkan bahwa Structural Capital
tidak mempengaruhi ROA.
H3 : Structural Capital Value Added (iB-STVA) berpengaruh terhadap Return On Asset Bank Umum
Syariah.
3. Metodologi Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
berupa laporan keuangan publikasi triwulanan Bank Umum syariah periode tahun 2014 sampai
tahun 2017. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui website resmi otoritas-otoritas terkait
seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Bank Umum Syariah. Sumber
penunjang lainnya berupa jurnal yang diperlukan, dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan
dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai
metode analisis regresi linier berganda (multiple linier regression method) menggunkan software
pengolahan data statistik yaitu E-Views versi 7.1. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini
yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria penilaian dalam pengambilan sampel
penelitian ini yaitu:
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Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No
1
2
3

Kriteria Sampel
Bank Umum Syariah di Indonesia
Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan
keuangan triwulanan periode 2014-2017
Laporan keuangan bukan merupakan laporan keuangan
konsolidasi
Jumlah

Jumlah
13
12
12
12

Periode Penelitian: 2014-2017
Jumlah Pengamatan Awal (12x4x4)
Outliers

4
192
(43)

Jumlah Pengamatan Akhir

149

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan
variabel independen. Variabel dependen adalah kinerja keuangan bank umum syariah yang dihitung
dengan menggunakan Return On Assets (ROA). Variabel independennya adalah Intellectual Capital
yang terdiri dari Value Added Human Capital (iB-VAHU), Value Added Capital Employed (iB-VACA),
dan Structural Capital Value Added (iB-STVA). Tabel 3.2 (lihat lampiran) menunjukkan ringkasan
operasionalisasi variabel.
3.1. Model Penelitian
ROAi,t = α + β1 iB-VAHUi,t + β2 iB-VACAi,t + β3 iB-STVAi,t + ei,t
Keterangan:
ROA
α
iB-VAHU
iB-VACA
iB-STVA
β1, β2, β3
e
i
t

: Return On Assets
: Konstanta
: Value Added Human Capital
: Value Added Capital Employed
: Structural Capital Value Added
: Koefisien Regresi
: Residual (eror)
: Sampel Bank Umum Syariah
: Periode Tahun
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4. Analisis dan Pembahasan
4.1. Statistik Deskriptif
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
ROA
VAHU
Mean
0.005021
1.207051
Median
0.006900
1.329504
Maximum
0.042300
3.493926
Minimum
-0.201300 -12.51677
Std. Dev.
0.026273
1.663856
Observations
149
149
Diolah Sumber: Output Eviews

VACA
0.138298
0.118098
0.555664
-3.028808
0.294617
149

STVA
-0.051878
0.253249
1.957984
-39.85560
3.337484
149

a. Return On Assets (ROA)
Variabel ROA merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. ROA menunjukkan kinerja
keuangan perusahaan sampel tahun 2014-2017. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan
menggunakan software Eviews 7, variabel ROA memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.005021.
Kemudian, median untuk variabel ROA adalah sebesar 0.006900. Nilai maksimum sebesar
0.042300 dimiliki oleh Bank Aceh Syariah menunjukkan kinerja perusahaan yang paling tinggi
dibandingkan perusahaan lainnya. Nilai minimum sebesar -0.201300 dimiliki oleh Bank Maybank
Syariah menunjukkan kinerja perusahaan yang paling rendah dibanding perusahaan lainnya.
Sementara itu, nilai strandar deviasi untuk ROA sebesar 0.026273 atau lebih besar dibandingkan
nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa ROA memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan
naik/turunnya besar) atau dengan kata lain ROA tidak terdistribusi dengan baik.
b. iB-Value Added Human Capital (iB-VAHU)
Variabel iB-VAHU merupakan variabel independen dalam penelitian ini. . Berdasarkan
pengolahan data yang dilakukan menggunakan software Eviews 7, variabel iB-VAHU memiliki nilai
rata-rata (mean) sebesar 1.207051. Kemudian, median untuk variabel iB-VAHU adalah sebesar
1.329504. Nilai maksimum sebesar 3.493926 dimiliki oleh Bank Maybank Syariah menunjukkan nilai
tambah dari sumber daya manusia perusahaan yang paling tinggi dibandingkan perusahaan lainnya.
Nilai minimum sebesar -12.51677 dimiliki oleh Bank Maybank Syariah menunjukkan nilai tambah
dari sumber daya manusia perusahaan yang paling rendah dibandingkan perusahaan lainnya.
Sementara itu, nilai strandar deviasi untuk iB-VAHU sebesar 1.663856 atau lebih besar
dibandingkan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa iB-VAHU memiliki sebaran variabel yang
besar (pergerakan naik/turunnya besar) atau dengan kata lain iB-VAHU tidak terdistribusi dengan
baik.
c. iB-Value Added Capital Employed (iB-VACA)
Variabel iB-VACA merupakan variabel independen dalam penelitian ini. . Berdasarkan
pengolahan data yang dilakukan menggunakan software Eviews 7, variabel iB-VACA memiliki nilai
rata-rata (mean) sebesar 0.138298. Kemudian, median untuk variabel iB-VACA adalah sebesar
0.118098. Nilai maksimum sebesar 0.555664 dimiliki oleh Bank Aceh Syariah menunjukkan nilai
tambah dari satu unit capital employed perusahaan yang paling tinggi dibandingkan perusahaan
lainnya. Nilai minimum sebesar -3.028808 dimiliki oleh Bank Panin Syariah menunjukkan nilai
tambah dari satu unit capital employed perusahaan yang paling rendah dibandingkan perusahaan
lainnya. Sementara itu, nilai strandar deviasi untuk iB-VACA sebesar 0.294617 atau lebih besar
dibandingkan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa iB-VACA memiliki sebaran variabel yang
besar (pergerakan naik/turunnya besar) atau dengan kata lain iB-VACA tidak terdistribusi dengan
baik.
d. iB- Structural Capital Value Added (iB-STVA)
Variabel STVA merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan pengolahan
data yang dilakukan menggunakan software Eviews 7, variabel STVA memiliki nilai rata-rata (mean)
sebesar -0.051878. Kemudian, median untuk variabel STVA adalah sebesar 0.253249. Nilai
maksimum sebesar 1.957984 dimiliki oleh Bank Maybank Syariah. Nilai minimum sebesar 39.85560 dimiliki oleh Bank Maybank Syariah. Sementara itu, nilai strandar deviasi untuk STVA
sebesar 3.337484 atau lebih besar dibandingkan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa STVA
7
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memiliki sebaran variabel variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya besar) atau dengan kata
lain STVA tidak terdistribusi dengan baik.
4.2. Uji Chow
Tabel 4.2
Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

2.482906
27.551683

d.f.

Prob.

(11,177)
11

0.0064
0.0038

Sumber: Output Eviews Diolah
Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa probabilitas cross-section Chi-Square dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa nilai cross-section Chi-Square lebih
kecil dari tingkat signifikansi (0.0038 < 0,05). Hasil uji chow ini menunjukkan bahwa model yang
tepat untuk penelitian ini menggunakan model fixed effect. Oleh karena itu pengujian selanjutnya
perlu dikakukan dengan menggunakan uji Hausman dimana pemilihan model menggunakan fixed
effect maupun random effect.
4.3. Uji Hausman
Tabel 4.3
Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.
20.803793

3

Prob.
0.0001

Sumber: Output Eviews Diolah
Berdasarkan tabel 4.5, diketahui probabilitas cross section random lebih kecil dari tingkat signifikansi
(0,0001 < 0,05). Hasil uji hausman ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat untuk penelitian
ini adalah dengan menggunakan model fixed effect.
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4.4. Uji Normalitas
Gambar 4.1
Uji Normalitas
30

Series: Standardized Residuals
Sample 2014Q1 2017Q4
Observations 149
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20
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10
5
0

-0.004

-0.002

0.000

0.002

0.004

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8.15e-20
0.000137
0.006265
-0.005299
0.002187
-0.351767
3.268780

Jarque-Bera
Probability

3.521393
0.171925

0.006

Berdasarkan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas adalah 0.171925 > 0,05 (5%)
menunjukkan bahwa data ini telah terdistribusi normal dengan observasi sebanyak 149.
4.5. Uji Multikolinieritas
Tabel 4.4
Uji Multikoliniertias
VAHU
1.000000
0.506662
0.049149

VAHU
VACA
STVA

VACA
0.506662
1.000000
0.022900

STVA
0.049149
0.022900
1.000000

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel masih berada dibawah
0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dalam model penelitian
ini.
4.6. Uji Heterokedastisitas
Tabel 4.5
Uji Heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.223146
3.677597
5.032305

Prob. F(3,145)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.3035
0.2984
0.1694

Sumber: Output Eviews Diolah

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey yang ditunjukkan pada
tabel 4.5. Nilai Prob. Chi-Square dalam penelitian ini adalah 0,2984 > 0,05 (5%), maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas di dalam model penelitian ini.
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4.7. Uji Autokorelasi
Tabel 4.6
Uji Autokorelasi
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.616567
0.603160
0.002213
0.000700
702.5666
45.98928
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-7.57E-18
0.003512
-9.349888
-9.228924
-9.300742
1.855520

Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (Uji D-W) dengan ketentuan apabila nilai
D-W berada pada interval 1,77 – 2,22 maka tidak terdapat autokorelasi pada model penelitian.
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai D-W adalah 1,855520
yang berarti nilai D-W pada penelitian ini telah memenuhi ketentuan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa model penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.
4.8. Hasil Regresi Data Panel
Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Data Panel
ROAi,t = α + 0.014988*iB-VAHUi,t + 0.003016* iB-VACAi,t + 0.000418*iBSTVAi,t + ei,t
Variable
VAHU
VACA
STVA
C

Coefficient

Std.
Error t-Statistic

0.014988 0.000135 110.9818
0.003016 0.000795 3.794428
0.000418 5.75E-05 7.272970
-0.013466 0.000238 -56.59651
R-squared
Adjusted R-squared
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0002
0.0000
0.0000
0.993073
0.992461
0.000000

Sumber: Output Eviews Diolah
Signifikansi pada 5%
Keterangan:
ROA=Return On Assets, α=Konstanta, iB-VAHU=Value Added Human Capital,
iB-VACA=Value Added Capital Employed, iB-STVA=Structural Capital Value
Added, e=Residual, i=Sampel Bank Umum Syariah, t=Periode Tahun
Dari hasil regresi yang telah dilakukan dan didapatkan hasil seperti yang telah dijelaskan pada
tabel 4.7 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 <
0,05 menunjukkan bahwa variabel VAHU, VACA, dan STVA secara bersama-sama memiliki
pengaruh signifikan terhadap ROA.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data, Adjusted R-Square sebesar 0.992461 yang berarti bahwa
variabel ROA dapat dijelaskan oleh variabel VAHU, VACA, dan STVA sebesar 99,25% dimana
selebihnya yaitu 0,75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.
3. Koefisien konstanta sebesar -0.013466 yang memiliki arti jika variabel VAHU, VACA, STVA
bernilai nol maka nilai ROA mengalami penurunan sebesar -0.013466 persen.
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4. Koefisien regresi yang dimiliki VAHU sebesar 0.014988. Hal ini menunjukkan bahwa ROA akan

mengalami kenaikan sebesar 0.014988 persen untuk setiap kenaikan 1% VAHU dan asumsi
variabel lain adalah konstan.
5. Koefisien regresi yang dimiliki VACA sebesar 0.003016. Hal ini menunjukkan bahwa ROA akan
mengalami kenaikan sebesar 0.003016 persen untuk setiap kenaikan 1% VACA dan asumsi
variabel lain adalah konstan.
6. Koefisien regresi yang dimiliki STVA sebesar 0.000418. Hal ini menunjukkan bahwa ROA akan
mengalami kenaikan sebesar 0.000418 persen untuk setiap kenaikan 1% STVA dan asumsi
variabel lain adalah konstan.
4.9. Analisis Hasil Penelitian
4.9.1. Pengaruh iB-Value Added Human Capital (iB-VAHU) terhadap Return On Asset
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada
periode triwulan 2014-2017 iB-Value Added Human Capital memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap return on asset pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa bank
syariah di Indonesia mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusianya dalam
menciptakan nilai bagi bank syariah. Contohnya adalah Bank Mega Syariah berkomitmen
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya melalui beberapa program strategis
seperti Management Development Program, Talent Pool dan Succession Plan serta induction
training (Nizar, 2015). Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik didalam lingkungan kerja,
dapat menghasilkan iklim komptetitif bagi setiap karyawan sehingga karyawan selalu terpacu untuk
menghasilkan inovasi dan produktivitas bagi bank syariah yang akan mempengaruhi kinerja bank
syariah sehingga meningkatkan return yang semakin baik bagi bank syariah.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Muhanik dan Septiarini (2017) serta
Sunardi (2017) yang menyatakan bahwa value added human capital berpengaruh positif terhadap
ROA, namun berbeda dengan Wahyuni (2016) yang menemukan bahwa value added human capital
berpengaruh negatif terhadap ROA.
4.9.2. Pengaruh iB-Value Added Capital Employed (iB-VACA) terhadap Return On Asset
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada periode
triwulan 2014-2017 iB-Value Added Capital Employed memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
return on asset pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa bank syariah
mampu menciptakan nilai tambah untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal yang
digunakan. Bank syariah mampu memberikan pelayanan dengan baik kepada nasabah secara
maksimal sehingga nasabah mempunyai keinginan untuk terus berkomitmen dengan bank tersebut
yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan dan kinerja keuangan. Salah satu contoh yaitu
Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa langkah layanan strategis yaitu memberikan jaminan
perlindungan simpanan nasabah. Bank Syariah Mandiri tidak hanya menjual produk perbankan yang
aman namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah. Selain itu, peningkatan
kualitas layanan nasabah mulai dari SDM frontliner, tata ruang kantor cabang/pembantu/kas,
pengembangan aplikasi pencatatan pengaduan nasabah (complaint management system), program
pelibatan nasabah seperti sahabat BSM, BSM fantasi (hadiah langsung), gebyar (berkumpul
bersama nasabah dengan berbagai macam kegiatan), iBvaganza (program edukasi perbankan
syariah kepada nasabah) dan priority gathering (silaturahim nasabah) (Nizar, 2015).
Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Wahyuni (2016) serta Tasawar dan
Roszaini (2017) yang menyatakan bahwa value added capital employed berpengaruh positif
terhadap ROA, namun berbeda dengan Muhanik dan Septiarini (2017) serta Sunardi (2017) yang
menemukan bahwa value added capital employed tidak berpengaruh terhadap ROA.
4.9.3. Pengaruh Structural Capital Value Added (iB-STVA) terhadap Return On Asset
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada periode
triwulan 2014-2017 iB-Structural Capital Value Added memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
return on asset pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah
mampu memenuhi proses rutinitas, struktur, sistem, prosedur, dan regulasi dalam meningkatkan
kinerja. Contohnya adalah Bank Muamalat Indonesia dengan e-Chanel Bank Muamalat Indonesia
memiliki layanan Payment Point Online Bank (PPOB). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk
melakukan pembayaran berbagai jenis tagihan seperti listrik, air, premi asuransi, dan telekomunikasi
secara tunai melalui agen-agen Muamalat terdekat tanpa harus datang ke loket pembayaran resmi
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penyedia jasa. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia terus berinvestasi pada penambahan unit
Mobile Branch Muamalat (MBM). MBM berfungsi sebagai outlet pelayanan yang berpindah-pindah
(mobile) yang dapat menangani kebutuhan nasabah untuk pembukaan rekening, penyetoran uang
tunai dan pelayanan transaksi perbankan lainya. Upaya lain juga dilakukan oleh Bank Muamalat
Indonesia melalui Internet Banking (IB Muamalat) dan layanan Mobile Banking (MB Muamalat)
sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan mudah sesuai dengan keperluan (Nizar,
2015).
Structural capital dapat mendukung human capital untuk menghasilkan kinerja yang baik dan
dapat mempermudah operasional usaha. Organisasi yang memiliki Structural capital ysng baik akan
mendukung karyawan untuk mencoba hal-hal baru dan mengembangkan kemampuan karyawan,
hal ini akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang secara relatif akan meningkatkan profitabilitas
bagi bank syariah.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Wahyuni (2016) menyatakan bahwa
structural capital value added berpengaruh positif terhadap ROA, namun berbeda dengan Muhanik
dan Septiarini (2017) yang menemukan bahwa structural capital value added tidak berpengaruh
terhadap ROA.
4.10. Implikasi Manajerial
Pengaruh positif signifikan yang terjadi antara iB-VAHU dan ROA menunjukkan bahwa bank
syariah mampu mengelola dan memanfaatkan SDM yang dimiliki sehingga menghasilkan inovasi,
produktivitas dan efisiensi jumlah karyawan bagi bank syariah. Bank syariah harus terus
meningkatkan peran dari human capital didalam kegiatan operasional dengan menambahkan
kebijakan-kebijakan terkait pelatihan bagi karyawan, perekrutan karyawan potensial maupun
pengembangan karir karyawan sehingga karyawan memiliki rasa engage kepada bank syariah dan
akan selalu memberikan hal terbaik bagi bank syariah. Dengan memiliki sumber daya yang
berkualitas maka perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya sehingga
tercipta kemajuan dan pertumbuhan bisnis yang baik bagi bank umum syariah.
iB-VACA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA menunjukkan bahwa bank syariah
mampu menciptakan nilai tambah untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal yang
digunakan. Bank syariah telah mampu memberikan pelayanan dengan baik kepada nasabah secara
maksimal sehingga nasabah mempunyai keinginan untuk terus berkomitmen dengan bank syariah
yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan dan kinerja keuangan. Pelayanan bank syariah
mulai dari SDM frontliner, tata ruang kantor cabang/pembantu/kas, pengembangan aplikasi
pencatatan pengaduan nasabah (complaint management system), program pelibatan nasabah
seperti hadiah, doorprize, ataupun gathering dilakukan sebagai upaya dalam menjaga hubungan
baik antara nasabah dan bank syariah. Industri perbankan saat ini, dengan pilihan produk dan
layanan yang dapat dikatakan sama atau mirip, kualitas pelayanan kepada nasabah menjadi salah
satu faktor pembeda yang sangat penting guna memenangkan persaingan.
iB-STVA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA menunjukkan bahwa bank syariah
mampu memenuhi proses rutinitas, struktur, sistem, prosedur, dan regulasi dalam meningkatkan
kinerja. Structural capital dapat mendukung human capital untuk menghasilkan kinerja yang baik
dan dapat mempermudah operasional usaha bank syariah sehingga menghasilkan keunggulan
kompetitif yang secara relatif akan meningkatkan profitabilitas bagi bank syariah. Selain itu dengan
meningkatnya digital banking pada saat ini, maka bank syariah juga harus sadar akan pentingnya
hal tersebut. Salah satunya seperti peningkatan teknologi dalam industri bank syariah yang semakin
dibutuhkan karena operasional bank akan lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing. Oleh
karena itu, bank syariah saat ini telah memiliki beberapa program seperti internet banking, mobile
banking, ataupun mobile branch dimana transaksi-transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa perlu
mendatangi bank syariah yang bersangkutan.
5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Value added human capital (VAHU) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return on asset
pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2017. Hal ini memperlihatkan bahwa
12
Pengaruh Intellectual Capital..., Puspa Arinda Adelia, Ak.-Ibs, 2018

bank syariah mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusianya dalam
menciptakan nilai bagi bank syariah. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik didalam
lingkungan kerja, dapat menghasilkan iklim komptetitif bagi setiap karyawan sehingga karyawan
selalu terpacu untuk menghasilkan inovasi dan produktivitas bagi bank syariah yang akan
mempengaruhi kinerja bank syariah sehingga meningkatkan return bagi bank syariah.
2. Value added capital employed (VACA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return on
asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2017. Hal ini memperlihatkan
bahwa bank syariah mampu menciptakan nilai tambah untuk menghasilkan laba dengan
memanfaatkan modal yang digunakan. Bank syariah mampu memberikan pelayanan dengan
baik kepada nasabah secara maksimal sehingga nasabah mempunyai keinginan untuk terus
berkomitmen dengan bank tersebut yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan dan
kinerja keuangan bank syariah.
3. Structural capital value added (STVA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return on
asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014-2017. Hal ini menunjukkan
bahwa bank syariah mampu memenuhi proses rutinitas, struktur, sistem, prosedur, dan regulasi
dalam meningkatkan kinerja. Organisasi yang memiliki Structural capital ysng baik akan
mendukung karyawan untuk mencoba hal-hal baru dan mengembangkan kemampuan
karyawan, hal ini akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang secara relatif akan
meningkatkan profitabilitas bagi bank syariah.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh keterbatasan penelitian sebagai berikut:
1. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan bank umum syariah yang terdaftar di OJK
periode 2014-2017.
2. Pengukuran yang digunakan untuk kinerja keuangan hanya menggunakan return on asset.
3. Penelitian ini hanya mengambil periode penelitian selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2014-2017.
5.3. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat
diberikan adalah:
1. Bagi Industri Perbankan Syariah sebaiknya terus berupaya dalam meningkatkan peran
intellectual capital karena semua komponen dari intellectual capital berpengaruh besar bagi
peningkatan value added bank syariah sehingga memberikan suatu keunggulan bagi bank
syariah.
2. Bagi regulator, diharapkan dapat lebih memperhatikan intellectual capital mengingat pengakuan
dan pengungkapannya masih terbatas.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah sampel penelitian sehingga tidak
hanya menggunakan bank umum syariah, seperti BPRS dan UUS, menggunakan pengukuran
kinerja keuangan selain ROA, seperti ROE atau NOM, serta menambah periode penelitian agar
hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
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LAMPIRAN
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel
No

Variabel

Definisi

1.

ROA (Y)

2.

iB-VAHU
(X1)

Seberapa banyak laba yang
dihasilkan
oleh
suatu
perusahaan dari aset yang
dimilikinya
Seberapa banyak Value Added
(VA) dapat dihasilkan dengan
dana yang di keluarkan untuk
tenaga kerja.

3.

4.

iB-VACA
(X2)

iB-STVA
(X3)

Pengukuran

Indikator
untuk
VA
yang
diciptakan oleh satu unit dari
physical capital. jika 1 unit dari
CE menghasilkan return yang
lebih
besar
daripada
perusahaan yang lain, maka
berarti perusahaan tersebut
lebih baik dalam memanfaatkan
CE-nya.
Kontribusi structural capital (SC)
dalam penciptaan nilai. STVA
mengukur jumlah SC yang
dibutuhkan untuk menghasilkan
1 rupiah dari VA dan merupakan
indikasi bagaimana keberhasilan
SC dalam penciptaan nilai

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔

x 100%

Skala
Rasio

Rasio
iB-VAHU =

𝑽𝑨
𝑯𝑪

Rasio

𝑽𝑨

iB-VACA = 𝑪𝑬

Rasio

iB-STVA =
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𝑺𝑪
𝑽𝑨

