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Abstrak
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012-2015 cenderung mengalami penurunan
meskipun investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi
global,invoasi teknologi dan globalisasi membawa perusahaan mengubah cara mereka untuk
mempertahankan bisnisnya. Informasi & pengetahuan yang mengendalikan perkembangan
ekonomi saat ini,mengarah pada modal intelektual.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intellectual capital VAIC™
dengan return on equity melalui kinerja keuangan bank dalam kategori Bank Umum menurut
Kegiatan Usaha (BUKU)3 dan (BUKU) 4 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh intellectual capital sebagai variabel
independen terhadap tingkat pengembalian saham (ROE) sebagai variabel dependen melalui
kinerja bank.Sampel penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan perbankan dalam kategori
Bank Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU)3 dan (BUKU) 4 yang terdaftar di OJK pada
periode 2012-2015 sampel yang dipilih dengaan menggunakan metode purposive sampling dan
diperoleh 18 bank yang telah memenuhi kriteria sampel. Data penelitian di analisis dengan
menggunakan metode regresi linier berganda.
Hasil dari penelitian ini menemukkan bahwa terdapat pengaruh antara intellectual capital
VAIC™ pada ROE. Namun tidak semua komponen VAIC™ berpengaruh terhadap ROE,yang
berpengaruh dalam penelitian ini hanya Capital Employed Efficiency. Penelitian ini tidak
menemukan adanya hubungan antara Human Capital Efficiency,Structural Capital Efficiency
dan Relational Capital Efficiency pada ROE. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
intellectual capital berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROE melalui kinerja keuangan
bank.
Kata kunci: intellectual capital,ROE
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Abstract
The purpose of this research is to determine the relationship between intellectual capital
VAICtm and return on equity through bank financial performance in listed Commercial Banks
according to Business Activity 3rd and 4th on the Financial Services Authority (OJK). This
research conducted by testing the effect of intellectual capital as an Independent Variable to
stock return rate (ROE) as a Dependent Variable through bank performances. The sample of this
research is listed Commercial Banks according to Business Activity 3rd and 4th on the Financial
Services Authority (OJK) financial reports period of 2012-2015. The sampling methods in this
research is purposive methods and acquired 18 banks that meet the criteria. Data in this research
analyzed using multiple regression linier methods.
Investment growth in Indonesia on 2012-2015 tends to decline eventhough the
investment it self tends to imcrease. Global economic growth,technology invasion and
globalization forcing the company to maintain their businesses. Information and knowledge that
controls economic growth these day, leads to intellectual capital. Intellectual capital is design for
providing information about efficiency of the value of company’s tangiblr and intangible assets.
The results of this research shows that intellect capital have influence on ROE. But, not
every components of VAICtm have influence on ROE. Only Capital Employed Efficiency that
has influence on ROE. This research founds no influence between Human Capital Effciency,
Structural Capital Efficiency, and Relational Capital Efficiency to Return On Eqiuty (ROE).
From this research can be concluded that intellectual capital influential jointly towards ROE
through Bank Financials Performances .
Key Words: Intellectual Capital, ROE, Financial Performances
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012-2015 cenderung

mengalami penurunan dapat dilihat melalui data yang disampaikan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indoensia pada kuartal pertama dan
kedua tahun 2012 berhasil mencapai pertumbuhan 6,33% sedangkan kuartal
ketiga dan keempat pertumbuhan menurun menjadi 6,29% dan 6,26%. Tahun
2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal pertama menjadi
6,03% hingga 5,78% dikuartal keempat. Sedangkan tahun 2014 pertumbuhan
ekonomi Indoensia dikuartal pertama tumbuh 5,21%. Pada tahun 2015
pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sampai dengan 5,40%. Meskipun laju
pertumbuhan ekonomi melambat pertumbuhan di tahun 2012 sampai dengan
2014,investasi di Indonesia cukup meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 meningkat sebesar 0.19%
tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tujuan
investasi di Indonesia tetap diminati oleh para investor baik asing maupun dalam
negeri. Karena Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang melipah,
tenaga kerja muda yang terampil, pasar domestik yang besar dan terus tumbuh,
serta dukungan pemerintah meningkatkan iklim investasi dan peran Indonesia di
tingkat internasional. perekonomian yang terus berkembang. Hampir disetiap
1
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tahunnya minat penanaman modal asing dan dalam negri di Indonesia terus
meningkat. Untuk membuktikan hal ini dapat dilihat melalui perkembangan
realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA
(Penanaman Modal Asing). Dengan melihat tabel dibawah ini dapat disimpulkan
bahwasanya ada peningkatan minat investasi di Indonesia pada tahun 20122015,meskipun pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan sampai tahun
2014 dan mengalami kenaikan diawal tahun 2015.
Tabel 1.1

Perkembangan realisasi investasi PMDN berdasarkan laporan kegiatan
penanaman modal (LKPM) menurut sector 2012-2015
No Sektor

2012
P

2013
I

P

2014
I

P

2015
I

P

I

I

SEKTOR PRIMER

266

20,369

444

25,715

313

16,520

598

17,059

1

Tanaman Pangan &
Perkebunan

180

9,631.5

278

6,589

200

12,707

372

12,040

2

Peternakan

31

97.4

48

361

43

650.7

69

325.4

3

Kehutanan

9

144.5

11

0

9

0.3

15

471.8

4

Perikanan

7

14.7

19

4

11

21.7

18

274.6

5

Pertambangan

39

10,480

88

18,762

50

3,140

124

3,946.8

II

SEKTOR SEKUNDER

714

49,888

1,225 51,171

942

59,034

2,525

89,045

6

Industri Makanan

22

11,166

434

15,081

320

19,596

879

24,534

7

Industri Tekstil

51

4,450.9

101

2,446

72

1,451.5

185

2,724.5

2
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No Sektor

2012
P

I

2013
P

I

2014
P

I

2015
P

I

8

Ind.Barang dari kulit &
alas kaki

9

76.7

10

80

10

103.1

12

5.4

9

Industri kayu

15

57.0

18

391

21

585.1

70

1,185.3

10

Ind.Kertas dan
percetakan

64

7,561.0

112

6,849

57

4,093.7

127

6,529.5

11

Ind.Kimia dan farmasi

94

5,069.5

153

8,886

105

13,313

320

20,501.7

12

Ind, Karet dan Plastik

110

2,855.0

145

2,905

132

2,117.5

284

3,695

13

Ind.Mineral non logam

37

10,730

66

4,625

57

11,923

181

20,501.7

14

Indu.Logam,mesin &
Elektronik

81

7,225.7

131

7,568

123

5,292

326

7,938

15

Ind.Instru.
Kedokteran,persisi dan
optik

-

-

12

210

1

-

4

-

16

Ind.Kendaraan
bermotor & alat
transportasi lain

21

664.4

31

2,069

28

490.1

93

1,070.8

17

Industri lainnya

10

31.5

12

62

16

68.1

43

147.4

III

SEKTOR TERSIER

230

21,924

460

51,263

397

80,570

1,977

73,360.9

18

Listrik,gas dan Air

42

3,796.8

85

25,831

68

36,296

247

21,946.8

19

Konstruksi

17

4,586.6

33

6,033

27

12,097

178

17,165.4

20

Perdagangan &
Reparasi

35

1,030.4

887

2,205

99

518.5

663

1,426.6

21

Hotel & Restoran

34

1,015.0

66

1,402

43

1,730.8

257

3,977.3

22

Trasnportasi,gudang &

33

8,612.0

91

13,178

46

15,715

213

21,333.9
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No Sektor

2012

2013

2014

2015

P

I

P

I

P

I

P

I

komunikasi
23

Perumahan,Kawasan
Ind & Perkantoran

6

580.0

26

2,152

45

13,11.8

212

6,509.9

24

Jasa lainnya

63

2,825.1

72

462

69

1,100.4

207

1,000.9

Jumlah /Total

1,210 92,182

1,652

156,126

5,100

179,465

2,129 128,150

Keterangan:
1. Di luar Investasi Sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan
Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan
oleh instansi teknis/sector, Investasi Portofolio (Pasar Modal) dan Investasi
Rumah Tangga/Excluding of Oil & Gas, Banking, Non Bank Financial,
Insurance, Leasing, Investment which licenses issued.
2. P : Jumlah Proyek/Total of Project
3. I : Nilai Investasi dalam US$. Juta/ Value of Investment in Million US
4. Data yang diterima BKPM sampai dengan 30 September 2015
5. Jumlah proyek pada periode Januari-September 2015 adalah posisi terakhir
selama tahun laporan 2015

4

Indonesia Banking School

Pengaruh kinerja modal..., Dahlia Sukma Halin, Ma.-IBS, 2016

Tabel 1.2

Perkembangan realisasi investasi PMA berdasarkan laporan kegiatan
penanaman modal (LKPM) menurut sektor 2012-2015
No Sektor

2012
P

2013
I

2014

P

I

2015

P

I

P

I

I

SEKTOR PRIMER

734

5,933

1,46
7

6,471.8

977

6,991.3

492

1,481.1

1

Tanaman Pangan &
Perkebunan

261

1,601.9

520

1,605.3

324

2,206.7

142

558.1

2

Peternakan

14

19.8

19

11.3

26

30.8

22

8.6

3

Kehutanan

16

26.9

39

28.8

28

53.3

22

4.6

4

Perikanan

31

29.0

69

10.0

47

35.3

21

2.1

5

Pertambangan

412

4,255.4

820

4,816

552

4,665.1

285

907.7

II

SEKTOR SEKUNDER

1,714 11,770.
0

3,32
2

15,858.
8

3,075

13,019.
3

1,648

3,145.5

6

Industri Makanan

347

1,782.9

797

2,117.7

640

3,139.6

328

420.6

7

Industri Tekstil

149

473.1

241

750.7

285

422.5

137

135.6

8

Ind.Barang dari kulit &
alas kaki

73

158.9

91

96.2

102

210.7

63

61.2

9

Industri kayu

38

76.3

59

39.5

61

63.7

25

6.4

10

Ind.Kertas dan
percetakan

57

1,306.6

103

1,168.9

87

706.5

49

185.9

11

Ind.Kimia dan farmasi

230

2,769.8

430

3,142.3

377

2,323.4

199

578.2

12

Ind, Karet dan Plastik

147

660.3

231

472.2

255

543.9

117

236.4

13

Ind.Mineral non logam

48

145.8

138

874.1

104

916.9

73

255.1

5
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No Sektor

2012

2013

2014

2015

P

I

P

I

P

I

P

I

14

Indu.Logam,mesin &
Elektronik

364

2,452.6

679

3,327.1

690

2,471.9

394

724.0

15

Ind.Instru.
Kedokteran,persisi dan
optik

4

3.4

12

26.1

11

7.2

2

0.3

16

Ind.Kendaraan
bermotor & alat
transportasi lain

163

1,840.0

342

3,327.1

295

2,061.3

183

526.2

17

Industri lainnya

94

100.2

199

111.7

168

151.8

78

15.5

III

SEKTOR TERSIER

2,131 6,861.7

4,82
3

6,286.9

4,833

8,519.2

2,170

2,774.6

1,064.9
18

Listrik,gas dan Air

65

1,514.6

156

2,221.8

118

1,248.8

99

91.6

19

Konstruksi

77

239.6

146

526.8

147

1,383.6

83

149.0

20

Perdagangan &
Reparasi

983

483.6

2,23
3

606.5

2,339

866.8

843

224.5

21

Hotel & Restoran

223

768.2

448

462.5

407

513.1

310

373.8

22

Trasnportasi,gudang &
komunikasi

93

2,808.2

198

1,449.9

228

3,000.9

120

820.1

23

Perumahan,Kawasan
Ind & Perkantoran

131

401.8

285

677.7

255

1,168.4

303

50.7

24

Jasa lainnya

559

645.8

1,35
7

341.7

1,339

337.5

412

7,401.1

Jumlah /Total

4,579 24,564.
7

9,61
2

28,617.
5

8,885

28,529.
7

4,310

7,401.1
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Keterangan:
1. Di luar Investasi Sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga
Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang
perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, Investasi Portofolio
(Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga/Excluding of Oil & Gas,
Banking, Non Bank Financial, Insurance, Leasing, Investment which
licenses issued.
2. P : Jumlah Proyek/Total of Project
3. I : Nilai Investasi dalam US$. Juta/ Value of Investment in Million US
4. Data yang diterima BKPM sampai dengan 30 September 2015
5. Jumlah proyek pada periode Januari-September 2015 adalah posisi
terakhir selama tahun laporan 2015
Dalam perekonomian peran perbankan ikut mempengaruhi perkembangan
ekonomi. Dengan adanya peran perbankan di Indonesia diharapkan dapat
mendorong perekonomian nasional yang lebih baik. Menurut tinjauan kebijakan
moneter Bank Indonesia, evaluasi terhadap kinerja tahun 2012-2015 menunjukkan
perekonomian indonesia tumbuh dengan inflasi yang tetap terkendali dan
cenderung rendah. Kinerja ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang
ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makro dan
momentum pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dunia.
Perubahan ekonomi global, inovasi teknologi dan globalisasi membawa
perusahaan mengubah cara mereka untuk mempertahakan bisnisnya. Untuk tetap
bertahan perusahaan dapat mengubah strategi tenaga kerja (labor-base business)
7
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menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based business),dengan
karakteristik utama ilmu pengetahuan. Seiring dengan perubahan ekonomi yang
memiliki karakteristik ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan
manajemen pengetahuan (knowledge management), maka kemakmuran suatu
perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi
dari pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono 2003).
Informasi & pengetahuan yang mengendalikan perkembangan ekonomi saat
ini, mengarah pada modal intelektual atau intellectual capital, melihat hal ini IC
mendapat perhatian khusus dari sejumlah akademisi dan praktisi untuk mengukur
nilai perusahaan (Hong et al 2007,Guthrie 2001). Berkembangnya IC di Indonesia
setelah munculnya PSAK 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Sejak
itu praktik pengelolaan asset tidak berwujud (intangible asset) mulai melonjak
(Horrison & Sulissan 2000). Modal intelektual (IC) merupakan kajian penelitian
yang mendapatkan perhatian khusus dari beberapa ahli di era pekembangan
ekonomi yang berdasarkan knowledge-based economy (Stahle et al 2001).
Ada banyak konsep pengukuran modal intelektual yang dikembangkan oleh
para peneliti saat ini, salah satunya menurut Pulic. Pulic (1998) mengembangkan
“Value Added Intellectual Coefficient” (VAIC) untuk mengukur IC perusahaan.
Metode VAIC™ dirancang untuk menyediakan informasi mengenai efisiensi
penciptaan nilai dari asset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki sebuah
perusahaan. Komponen utama VAIC™ dapat dilihat dari sumber daya
perusahaan, melalui physical capital (VACA-value added capital employed),
human capital (VAHU-value added human capital) dan structural capital
8
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(STVA-structural capital value added). Lebih lanjut Pulic (1998) menyatakan
bahwa intellectual ability (yang kemudian disebut dengan VAIC™) menunjukkan
bagaimana kedua sumber daya tersebut (physical capital dan intellectual
potential) telah secara efisien dimanfaatkan oleh perusahaan.
Penelitian mengenai hubungan VAIC™ juga dilakukan oleh Ihyaul Ulum
dalam penelitiannya tahun 2014, Ulum mengikuti komponen dalam pengukuran
IC yang dilakukan oleh Pulic (2000) yaitu Human Capital Efficiency, Structural
Capital Efficiency dan Capital Employed Efficiency. Dalam penelitian Ulum
(2014) menambahkan Relational Capital Efficiency (RCE),sehingga menjadi
Modified VAIC (M-VAIC). M-VAIC adalah model yang komprehensif untuk
mengukur Intellectual Capital Performance (ICP) berdasarkan Nilai Added
Intellectual Coefficient (VAIC™). Ihyaul Ulum (2014) merupakan peneliti
pertama yang menggunakan M-VAIC untuk mengukur ICP. Penambahan RCE
sebagai komponen dalam metode perhitungan M-VAIC diyakini Ulum dapat
meingkatkan kekuatan dalam mengukur dan mempredisksi ICP. RCE tergambar
melalui efisiensi investasi dalam aspek relasional,ini dapat ditunjukkan melalui
biaya pemasaran. Metode perhitungan M-VAIC tidak hanya dapat digunakan
dalam mengukur kinerja perusahaan saja,tetapi perbankan dapat melakukannya
Ulum (2014).
Penelitian mengenai hubungan VAIC dengan kinerja keuangan telah
dibuktikan secara empiris oleh Firer dan Williams (2003) dengan menggunakan
75 perusahaan public dari 4 jenis industri di Afrika Selatan. Mavridis (2004) dan
Kamath (2007) memilih khusus sektor perbankan di Jepang dan India sebagai
9
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sempel. Sementara Tan et al (2007) menggunakan 150 perusahaan yang terdaftar
di Singapore Stock Exchage sebagai sampel penelitian yang diklasifikasi dalam 4
jenis industri.Penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan IC belum begitu
banyak,khususnya penelitian yang menggunakan M-VAIC sebagai instrument IC.
Tetapi penelitian IC layak dilakukan menimbang Keputusan

Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006
tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan
publik. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tahunan emiten dan Perusahaan
Publik merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan
masyarakat dalam membuat keputusan investasi ini menjadi perhatian dalam
laporan tahunan perusahaan,yang sebelumnya merupakan laporan yang bersifat
sukarela. Dengan melakukan penelitian ini dapat memaksimalkan IC perusahaan,
meningkatkan sinyal informasi antara manajemen perusahaan kepada masyarakat,
dan meningkatkan modal intelektual pada perusahaan.
Palepu, Healy dan Bernard (2004) menyatakan bahwa analisis terhadap
laporan keuangan biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Cara umum yang
paling sering dilakukan adalah melalui rasio-rasio keuangan. Analisis dengan
menggunakan rasio keuangan perusahaan pada saat ini mampu memberikan
landasan dalam membuat prediksi mengenai performa keuangan perusahaan di
masa akan datang. Dengan melakukan analisis rasio,investor tentu dapat
mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan sehingga dapat
membantu mereka untuk membuat pertimbangan dalam pengambilan keputusan
berinvestasi. Karena tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti dan sangat
10
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detail kondisi keuangan atau kegiatan operasi suatu perusahaan di masa depan.
Untuk itu, para invetor dapat menggunakan analisis ini untuk meramalkan kinerja
perusahaan yang dapat dicapai serta melihat prospek pertumbuhan perusahaan di
masa depan. Analisis rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai salah satu sinyal
(signaling) mengenai kemajuan atau kemunduran kondisi keuangan perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh intellectual capital
dengan menggunakan metode M-VAIC terhadap kinerja keuangan perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Pulic Model (VAIC)
kemudian dimodifikasi oleh Ihyaul Ulum model (M-VAIC). Kinerja keuangan
yang digunakan adalah Return On Equity (ROE).Berdasarkan pada latar belakang
diatas maka penulis mengambil judul “Pengaruh Kinerja Modal Intelektual
terhadap profitabilitas perbankan Indonesia periode 2012- 2015“.
1.2.

Ruang Lingkup Masalah
Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Ihyaul

Ulum yang berjudul “Intellectual Capital Performance of Indonesia Banking
Sector: A Modified VAIC (M-VAIC) Perspective” Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya:
1. Penelitian ini menggunakan Return On Equity (ROE) sebagai variabel
dependen yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan.
2. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya adalah tahun
2009-2012.Sedangkan pada penelitian ini melihat pengaruh investasi
yang mengalami peningkatan pada tahun 2012-2015.
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3. Sampel pada pengamatan yang dilakukan sebelumnya adalah
perusahaan perbankan Indonesia, sampel dalam penelitian ini adalah
perbankan dalam kategori Bank Umum menurut Kegiatan Usaha
(BUKU) 3 dan Bank Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 4.
1.3. Identifikasi Masalah
Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek yang
fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan
berdasarkan analisis rasio keuangan perusahaan dalam suatu periode.
Berkaitan dengan value added, hubungan antara VAIC dengan kinerja
keuangan telah dibuktikan secara empiris oleh penelitian Chen et al, (2005)
menggunakan model Pulic (VAIC) untuk menguji hubungan antara modal
intelektual dengan nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan
menggunakan sampel perusahaan public Taiwan. Hasilnya menunjukkan
bahwa modal intelektual (VAIC) berpengaruh secara positif terhadap nilai
pasar dan kinerja keuangan perusahaan. Firer dan Williams (2003) menguji
hubungan VAIC dengan kinerja perusahaan di Afrika Selatan. Secara
keseluruhan,hasil penelitian ini menunjukkan bahwa physical capital
merupakan faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan di Afrika Selatan.
Penelitian ini menggunakan Human Capital Efficiency, Structural Capital
Efficiency, Capital Employed Efficiency dan Relational Capital Efficiency
sebagai variabel independen dan Return On Equity sebagai variabel dependen.
Dengan menggunakan variabel yang terkait perusahaan dapat memaksimalkan
12
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informasi yang akan diberikan kepada pasar sehingga pasar mendapatkan
sinyal dalam memutuskan investasi. Menggunakan Return On Equity sebagai
variable dependen dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Menurut
Gibson (2001) pengembalian laba atas ekuitas yang terdiri dari saham biasa
(Return On Common Equity) merupakan alat ukur terhadap pengembalian laba
kepada pemegang saham biasa.
1.4.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,maka

permasalahan yang ingin diteliti yaitu :
1.

Apakah terdapat pengaruh Human Capital Efficiency terhadap profitabilitas
pada perbankan Indonesia?

2.

Apakah

terdapat

pengaruh

Structural

Capital

Efficiency

terhadap

Employed

Efficiency

terhadap

Capital

Efficiency

terhadap

profitabilitas pada perbankan Indonesia?
3.

Apakah

terdapat

pengaruh

Capital

profitabilitas pada perbankan Indonesia?
4.

Apakah

terdapat

pengaruh

Relational

profitabilitas pada perbankan Indonesia ?
1.5.

Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini penulis akan menentukan pembahasan masalah

berdasarkan variable serta objek yang digunakan oleh penulis. Penulis akan
menetukan pembatasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu
luas. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian ini hanya menggunakan variable Human Capital Efficiency,
Structural Capital Efficiency, Capital Employed Efficiency dan Relational
Capital Efficiency. Hal tersebut dilakukan karena peneliti menimbang
bahwa keempat faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan pada
pertimbangan profitabilitas perusahaan perbankan. Karena Human Capital
Efficiency merupakan unsur utama dalam modal intelektual yang
mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan
solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang
yang ada dalam perusahaan. Structural Capital Efficiency adalah
kemampuan

suatu

perusahaan

dalam

memenuhi

proses

rutinitas

perusahaan dan strukturnya yang berikaitan dengan usaha karyawan untuk
menghasilkan kinerja intelektual perusahaan yang optimal. Capital
Employed Efficiency adalah pihak yang berhubugnan dengan perusahaan,
yang menerima pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut.
Relational Capital Efficiency adalah pihak yang berhubungan dengan
pemerintah atau masyarakat. Profitabilitas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Return On Equity menjadi variabel karena merupakan
indikator yang dianggap memiliki pengaruh dalam investasi,khususnya
kepada para investor.
2. Periode yang diteliti pada penelitian ini adalah dari tahun 2012 hingga
tahun 2015 karena terjadi nya pertumbuhan ekonomi yang menurun 2015
kuartal pertama pertumbuhan ekonomi meningkat hal ini menimbang
penelitian ini dilakukan.
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3. Sampel yang dipilih dalam peneltiain ini yaitu bank dengan kategori Bank
Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan kategori Bank Umum Kegiatan
Usaha (BUKU) 4. Pemilihan menggunakan objek tersebut dikarenakan
bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan
kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 memiliki peranan yang
besar bagi perekonomian dan perbankan di Indonesia. Sesuai dnegan
Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016
1.6.

Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan Human Capital Efficiency
berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan Indonesia.

2.

Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan Struktural Capital Efficiency
berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan Indonesia

3.

Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan Capital Employed Efficiency
berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan Indonesia

4.

Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan Relational Capital Efficiency
berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan Indonesia

1.7.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a) Bagi Peneliti

: Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang
modal intelektual dan perbankan yang ada di Indonesia.

b) Bagi Perusahaan : Sebagai salah satu acuan pertimbangan bagi perbankan
yang terkait untuk dapat meningkatkan nilai kinerja
15
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perbankan.
c) Bagi pihak lain

: - Mendapatkan manfaat,wawasan dan pengetahuan
tentang modal intelektual
-Dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

1.8.

Sistematika Penulisan
Sistematika penelitian empiris terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang

berisi tentang:
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian,perumusan
masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,pembatasan masalah dan
sistematika penulisan
BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN
Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung
penelitian. Salah satu teori yang digunakan adalah Signalling Theory.
Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu,
pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan mengenai variable penelitian baik itu variable
dependen,variable independen yang akan diambil dari operasi tentang
semua variable yang digunakan dalam penelitian,penentu sampel,jenis dan
sumber data,metode pengumpulan data dan metode analisis.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi uraian mengenai obyek penelitian dan analisis data serta
pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini
BAB V : PENUTUP
Sebagai bab penutup,bagian ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian.
Dalam bab ini akan disampaikan pula kesimpulan,keterbatasan dan saran
bagi pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan tersebut.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Landasan Teori

2.1.1

Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori sinyal dikembangkan oleh (Roose,1977), sebuah model dimana

penggunaan hutang (struktur modal) merupakan sinyal yang disampaikan oleh
manajer ke pasar. Jika manajer memiliki keyakinan bahwa prospek perusahaan
baik, dan karenanya ingin agar harga saham meningkat,manajer tersebut tentunya
ingin memberikan informasi tersebut kepada para investor. Manajer bisa
menggunakan utang yang lebih banyak, yang nantinya berperan sebagai sinyal
yang lebih terpercaya. Ini karena perusahaan yang meningkatkan utang bisa
dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan dimasa
yang akan datang. Investor diharapkan akan menangkap sinyal tersebut, sinyal
yang mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang prospektif
dimasa depan.
Menurut Jogiyanto (2007:392) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu
pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pegambilan keputusan
investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan
pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada
waktu informasi diumukan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi
18
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tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterprestasikan dan menganalisis
informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk (bad news).
Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor,maka
terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham.
Dengan teori sinyal dapat mengasumsikan bahwa perusahaan akan
mengirimkan sinyal ke pasar melalui pengungkapan informasi keuangan.
Informasi ini dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya
dalam mengambil keputusan ekonomi. Pengungkapan sukarela modal intelektual
memungkinkan bagi investor dan stakeholder lainnya untuk lebih baik dalam
menilai kemampuan perusahaan dimasa depan, melakukan penilaian yang tepat
terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi resiko mereka (Williams 2001).
Dengan menggunakan teori signalling dalam penelitian ini,teori sinyal dapat
mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyalsinyal pada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan
merupakan sarana penyampaian informasi bagi manajemen perusahaan kepada
para investor. Laporan keuangan perusahaan dapat tergambarkan dengan human
capital,structural capital, customer capital dan relational capital, melalui hasil
m-vaic para investor dapat melihat perusahaan tersebut dapat memberikan sinyal
positif atau negative dan hal ini juga diinformasikan oleh manajer perusahaan.
2.1.2. Teori Berdasarkan Sumber daya (Resource Based Theory)
Resource Based Theory dipelopori Penrose (1959) dalam Astuti (2005)
mengemukakan bahwa

sumber daya perusahaan
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homogeny,jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang
memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Dalam konteks untuk
menjelaskan pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan, kinerja
ekonomi dan nilai pasar perusahaan, Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa
menurut pandangan Resource Based Theory perusahaan memperoleh keunggulan
kompetitif dan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki,menguasai dan
memanfaatkan asset-aset strategis yang penting, termasuk asset berwujud maupun
asset tidak berwujud.
Adapun kriteria sumber daya perusahaan dalam mencapai keunggulan
kompetitif menurut Barney 1991 dengan memenuhi kriteria VRIN diantaranya
sebagai berikut :
1. Valuable (V) : Sumber daya akan menjadi berharga jika dapat memberikan
nilai strategis pada perusahaan
2. Rare (R) : Sumber daya yang sulit untuk ditemukan diantara para pesaing
dan menjadi potensi pada perusahaan.
3. Imperfect Imitability (I) : Sumber daya dapat menjadi sumber keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan hanya jika perusahaan yang tidak
memegang sumber daya ini tidak mudah ditiru
4. Non-Substitution (N): Non-substitusi berarti sumber daya tidak dapat
disubstitusikan oleh sumber daya alternatif lainnya.
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Perusahaan pesaing tidak dapat berharap untuk membeli atau mengambil
keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh organisasi lain, sebab
keunggulannya bersifat langka dan sulit ditiru (Barney 1991).
Dengan penjelasan diatas Resource Based Theory terkait dengan penelitian IC
hal ini dapat dibuktikan dengan pandangan Resource Based Theory mengenai
perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki
perusahaan. Sumber daya tersebut dapat didefinisikan dengan memasukkan aset,
proses organisasi, atribut perusahaan informasi atau pengetahuan yang
dikendalikan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menyusun dan
menerapan strategi tersebut kedalam perusahaan. Dengan begitu RBT memenuhi
kriteria dalam Intellectual Capital sebagai sumber daya yang langka dan dapat
menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.
2.1.3. Aktiva tak berwujud
Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk
tujuan administrative (PSAK 19 revisi 2000). Sementara itu, menurut Djarwanto
(2004) mengartikan aktiva tidak berwujud sebagai hak-hak yang dimiliki
perusahaan. Hak ini diberikan kepada penemunya atau penciptanya. Pemilik hak
ini dapat karena menemukan sendiri atau diperoleh dengan

membeli dari

penemunya. Hak-hak ini dilindungi oleh undang-undang. Yang termasuk aktiva
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tidak berwujud seperti, hak cipta, hak sewa/kontrak, hak monopoli, hak paten,
merek dagang dan goodwill.
Di dalam akuntansi,aktiva tak berwujud diakui apabila:
a) Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi dimasa yang
akan datang dari asset tersebut
b) Biaya biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan baik
Prinsip Akuntansi Dasar untuk Aktiva tak berwujud ialah, aktiva atau
asset adalah harta sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang
berfungsi dalam operasi perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat
ekonomi di masa depan.
2.1.4

Definisi Bank dan Jenis Bank

2.1.4.1 Definisi Bank
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 :
1.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya.

2.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya,dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat banyak.
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2.1.4.2 Jenis Bank
Sesuai Undang-undang No 10 Tahun 1998 bank terbagi menjadi :
1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, tabungan berjangka, sertifikat
deposito, tabungan biasa).
2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito berjangka dan
tabungan).
2.1.5

Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) : laporan keuangan adalah
bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan proses keuangan yang dapat disajikan dalam
berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana,
cacatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral
dari laporan keuangan. Termasuk diantaranya informasi tambahan yang berkaitan
dengan laporan tersebut, misal: informasi keuangan segmen industri dan geografis
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serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia
2009).
2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan
Dalam PSAK No 1 (2009) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan
adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan
arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil
pertanggungjawaban

manajemen

atas

penggunaan

sumber

daya

yang

dipercayakan kepada mereka.
2.1.5.3 Komponen Laporan Keuangan
Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (Revisi 2009) “ laporan keuangan yang
lengkap” terdiri dari komponen-komponan berikut ini:
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Cacatan atas laporan keuangan
1. Neraca
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Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi
keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu, maksudnya adalah menunjukkan
keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca
mencakup berikut (PSAK No. 1 Paragraf 49 Revisi 2009):
a) Aktiva berwujud
b) Aktiva tidak berwujud
c) Aktiva keuangan
d) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
e) Persediaan
f) Piutang usaha dan piutang lainnya,
g) Kas dan setara kas
h) Hutang usaha dan hutang lainnya
i) Kewajiban yang diestimasi
j) Kewajiban berbunga jangka panjang
k) Hak minoritas
l) Modal saham dan pos ekuitas lainnya
2. Laporan laba rugi
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Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai
penghasilan, biaya rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode
tertentu (Munawir,2000:26). Tujuan pokok laba rugi adalah melaporkan
kemampuan rill perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi
perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja
keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi
mencakup komponen sebagai berikut (PSAK No. 1 Paragraf 56, Revisi 2009):
1. Pendapatan
2. Laba rugi usaha
3. Beban pinjaman
4. Bagian dari laba rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan
menggunakan metode ekuitas
5. Beban pajak
6. Laba atau rugi dari ekuitas normal perusahaan
7. Pos luar biasa
8. Hak minoritas
9. Laba rugi bersih untuk periode berjalan
3. Laporan perubahan ekuitas
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Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan
aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus
menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan
keuangan, yang menunjukkan (PSAK No. 1 Paragraf 66,Revisi 2009):
1. Laba rugi yang bersangkutan periode yang bersangkutan,
2. Setiap pos pendapatan dan beban,keuntungan atau kerugian beserta
jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam
ekuitas,
3. Pengaruh komulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan
terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait,
4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik,
5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta
perubahan,
Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari
transaksi

dengan

pemegang

saham

seperti

modal

dan

pembayaran

dividen,menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari
kegiatan perusahaan selama periode bersangkutan.
4. Laporan arus kas
Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para
pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam asset bersihentitas seperti
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perusahaan,struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan
kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka
adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (PSAK No.2 2009). Informasi
arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan
setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan modal untuk
menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cas
flow) dari berbagai entitas.
5. Cacatan atas laporan keuangan
Cacatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam neraca,laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan
informasi yang terdapat cacatan atas laporan keuangan. Cacatan atas laporan
keuangan mengungkapkan (PSAK No. 1 Paragraf 68, Revisi 2009):
1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi
yang penting
2. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan
tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar
2.1.6.

Kinerja Keuangan
Menurut Sucipto (2003), pengertian kinerja keuangan yakni penentu

ukuran-ukuran yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahan
dalam menghasilkan laba. Sementara itu menurut IAI (2007), dikemukakan
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bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan
mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja merupakan hal penting
yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan
cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasi sumber
daya. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan digunakan rasio keuangan.
Adapun rasio profitabilitas sebagai berikut :
2.1.6.1. Return on Asset
Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) ROA adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan
aktiva. Dengan kata lain,semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas
asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan
meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, karena tingkat pengambilan
akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham dari
perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin meningkat sehingga ROA
akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.
2.1.6.2. Earning per Share
Menurut Haryamami (2007) bahwa informasi EPS merupakan informasi
yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan
prospek earning perusahaan di masa depan.Semakin tinggi EPS, semakin tinggi
pula keuntungan para pemegang saham per lembar sahamnya,yang akan
berpengaruh pada minar investor untuk membeli saham.
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2.1.6.3. Net Profit Margin
Net Profit Margin merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu
sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan
penjualan (Syamsuddin 2007:62). Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan
akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk
menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa
besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar
rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk
mendapatkan laba yang tinggi.
2.1.6.4. Return on Equity
Kamus besar akuntansi menyatakan ROE adalah suatu jumlah yang
dinyatakan sebagai suatu presentase dan diperoleh atas investasi dalam saham
biasa perusahaan untuk periode waktu tertentu. Menurut Lestari dan Sugiharto
(2007:196) ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan
bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik
perusahaan. Jika angka ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para
pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi.
Tjiptono Darmadji dan Hendry M Fakhruddin 2006 Return on equity
adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan,
khususnya terkait dengan profitabilitas perusahaan. ROE digunakan dalam
penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan yang dapat
menghasilkan keuntungan dengan menggunakan dana yang diinvestasikan oleh
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para pemegang saham. Rasio ini memberikan indikasi kekuatan laba dari investasi
nilai buku pemegang saham dan sering digunakan ketika membandingkan dua
atau lebih,perusahaan dalam sebuah indsutri secara kontinyu (Van Horne,1998).
Adapun cara perhitungan Return on equity adalah:
ROE = Laba setelah pajak x 100
Rata-rata ekuitas

Pengertian Intellectual Capital menurut beberapa peneliti

2.2.

a) Intellectual Capital diberikan untuk kombinasi intangible assets yang
dapat membuat perusahaan dapat berfungsi dalam definisi yang
komprehensif menurut Brooking (1996)
b) Intellectual Capital dapat dihubungkan dengan disiplin-disiplin yang lain
seperti corporate strategy dan the production of measure tools menurut
Roose et al (1997)
c) IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori asset tak berwujud diantaranya
adalah organizational (structural) capital dan human capital Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD 1999)
d) Modal

intelektual

adalah

materi

intelektual

yang

telah

diformalisasikan,ditangkap dan diungkit untuk menciptakan kekayaan
dengan menghasilkan suatu asset yang bernilai tinggi (Ulum 2009:24)
e) Intellectual capital (IC) adalah kajian penelitian baru yang mendapatkan
perhatian cukup besar dari para ahli diberbagai disiplin seiring dengan
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pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan (knowledge-basedeconomy) (Stahle et al.2011;541).
f) Intellectual capital adalah materi intelektual (pengetahuan, informasi,
property

intelektual,

pengalaman)

yang

dapat

digunakan

untuk

mencipatakan kekayaan. Ini adalah suatu kekuatan akal kolektif atau
seperangkat pengetahuan yang berdaya guna (Stewart:1997).
g) Intellectual capital adalah jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga
elemen utama organisasi (human capital, structural capital, customer
capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat
memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keuanggulan bersaing
organisasi (Sawarjuwono dan kadir 2003).
h) Pulic (IBEC,2003) menyatakan sumber kunci untuk menciptakan nilai
tambah diperusahaan yaitu modal yang digunakan dan IC. IC terdiri dari
modal manusia dan modal structural.
Model VAIC dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang dirancang untuk
memberikan informasi tentang nilai efisiensi penciptaan asset berwujud dan asset
tidak berwujud dalam perusahaan.VAIC™ mencakup semua pengetahuan
mengenai karyawan,organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai
tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dari definisi ini
dapat disimpulkan bahwa intellectual capital merupakan sumber daya yang
dimiliki oleh suatu perusahan yang nantinya akan memberikan keuntungan
dimasa yang akan datang bagi perusahaan yang dapat dilihat melalui kinerja
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perusahaan.Metode pengukuran modal intelektual dibagi menjadi dua yaitu : non
monetary dan monetary (Tan et al,2007).VAIC™ merupakan alat untuk
mengukur kinerja modal intelektual perusahaan. Model yang dikembangkan Pulic
tahun 1997 ini merupakan model ideal untuk penelitian IC karena :
a) Tersedia data reliable dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh masingmasing bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (yang dapat diperoleh
dari neraca serta laporan laba/rugi)
b) Sector perbankan adalah “intellectually” intensif (Firer dan William 2003)
c) Secara keseluruhan karyawan disektor perbankan “intellectually” lebih
homogeny
dibandingkan dengan sector yang lain (Kubo dan Saka 2002)
Adapun komponen utama dari VAIC™ yang dikembangkan Pulic (1998)
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Human Capital Efficiency
Human Capital Efficiency (HCE) adalah keahlian dan kompetisi yang
dimiliki karyawan dalam memproduksi barang dan jasa serta kemampuannya
untuk dapat berhubungan baik dengan pelanggan. Menurut Bontis (2004) human
capital adalah kombinasi dari pengetahuan, skill,kemampuan melakukan inovasi
dan kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi nilai perusahaan,kultur dan
filsafat.

Jika

perusahaan

berhasil

dalam

mengelola

pengetahuan

karyawannya,maka hal itu dapat meningkatkan human capital. Sehingga human
33

Indonesia Banking School

Pengaruh kinerja modal..., Dahlia Sukma Halin, Ma.-IBS, 2016

capital merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang terdapat
dalam tiap individu yang ada didalamnya.
HCE dihitungan dengan membagi value added yang diciptakan perusahaan
dengan total salaries dan wages.Perhitungan ini mengasumsikan bahwa HC
sebagai suatu investasi daripada sebagai expense dan akan diakui sebagai asset
pada neraca (Pulic,1998). Human capital ini yang nantinya akan mendukung
structural capital dan customer capital.
b. Structural Capital Efficiency
Structural Capital Efficiency (SCE) adalah infrastruktur yang dimiliki oleh
suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Menurut Pertiwi dan Sabeni
(2005),structural capital atau organizational capital adalah sumber daya potensial
yang tersimpan dalam organisasi dan manajemen perusahaan. Structural capital
merupakan infrastruktur pendukung dari human capital sebagai sarana dan
prasarana pendukung kinerja karyawan. Sehingga walaupun karyawan memiliki
pengetahuan yang tinggi namun bila tidak didukung oleh sarana dan prasarana
yang memadai, maka kemampuan karyawan tersebut tidak akan menghasilkan
modal intelektual.
Dalam model yang dikembangkan Pulic ini, dapat dihitung dengan membagi
Structural Capital (SC) dengan Value Added (VA). Pulic dalam modelnya
mengatakan SC dapat diperoleh dari VA dikurangin dengan HC.Menurut Pulic
(1998) terdapat hubungan proporsi yang berkebalikan antara HC dan SC.
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c. Customer Capital Efficiency
Customer Capital Efficiency adalah pihak yang berhubungan dengan
perusahaan, yang menerima pelayanan yang diberikan dari perusahaan tersebut.
Customer

Capital

juga

dapat

diartikan

kemampuan

perusahaan

untuk

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar sehingga menghasilkan
kebutuhan dan keinginan pasar sehingga menghasilkan hubungan baik dengan
pihak luar. Menurut Stewart, 1997 Customer Capital adalah kecenderungan
pelanggan suatu perusahaan untuk tetap melakukan bisnis dengan perusahaan
tersebut.
Pulic (1998) mengasumsi bahwa jika satu unit Capital Employed (CA)
menghasilkan return yang lebih besar pada sebuah perusahaan, maka perusahaan
tersebut mampu memanfaatkan CA dengan lebih baik. Pemanfaatan lebih CA
adalah bagian dari intellectual capital perusahaan. Ketika membandingkan lebih
dari sebuah kelompok perusahaan CEE menjadi sebuah indikantor kemampuan
intelektual perusahaan dalam memanfaatkan modal fisiknya (Tan et al,2007).
2.2.1 Modified VAIC (M-VAIC)
M-VAIC adalah model komprehensif untuk mengukur Intellectual Capital
Performance (ICP) berdasarkan Nilai Added Intellectual Coefficient (VAIC™)
(Ulum 2014). Dalam M-VAIC™

ada penambahan komponen yang dapat

dibedakan dengan VAIC™ yaitu RCE (Relational Capital Efficiency). RCE
menggambarkan efisiensi modal yang rasional, seperti biaya pemasaran.
Penelitian ini mengukur kinerja intellectual capital pada perusahaan perbankan
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dan kemudian membuat peringkat bank berdasarkan Business Performance
Indicator (BPI) yang diukur menggunakan VAIC™. VAIC™ dapat juga dianggap
sebagai BPI (Business Performance Indicator).
Menurut Ulum (2014), hasil perhitungan kinerja intellectual capital
berdasarkan model VAIC™ masing-masing bank selanjutny diklasifikasikan ke
dalam empat kategori yang didasarkan pada skor VAIC™ masing-masing bank
(Ulum,2014), yaitu:
1) Top performers - M-VAIC skor diatas 3.50
2) Good performers - M- VAIC skor antara 2.5 dan 3.49
3) Common performers - M-VAIC skor antara 1.5 dan 2.49
4) Bad performers - M-VAIC skor dibawah 1.5
Pulic (IBEC,2003) menyatakan bahwa dua sumber utama dalam menciptakan
nilai tambah perusahaan yaitu model yang digunakan dan IC. IC terdiri dari modal
manusia dan modal structural. Oleh karena itu Pulic kemudian membangun Model
VAIC yang terdiri dari tiga komponen yaitu, HCE (Human Capital Efficiency),
SCE (Strcutural Capital Efficiency), dan CEE (Capital Efficiency Employed).
Dalam penelitiannya Ihyaul Ulum ikut menambahkan RCE (Rasional Capital
Efficinecy). Penggunaan M-VAIC untuk mengukur ICP (Intellectual Capital
Performance) dari perbankan Indonesia merupakan studi pertama yang dilakukan
Ihyaul Ulum pada tahun 2014. Penambahan RCE sebagai komponen ketiga dalam
metode VAIC diyakini lebih meningkatkan kekuataan dalam mengukur dan
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memprediksi ICP. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil regresi dalam penelitian
Ihyaul Ulum 2014 yang menyatakan komponen ini menghasilkan nilai sangat
signifikan (0,836-0,994) kecuali menguji RC dan VA.
Relational Capital merupakan hubungan harmonis yang dimiliki oleh
perusahaan dengan pihak diluar perusahaan. Baik yang berasal dari para pemasok
yang berkualitas, pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan
perusahaan, hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun kerjasama rekan
bisnis. Relational Capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan
perusahaan dalam meningkatkan kerjasama bisnis yang dapat memberikan
keuntungan bagi kedua pihak, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan.
2.3.

Penelitian terdahulu

1. M-VAIC™ sebagai ukuran kinerja Intellectual
Penggunaan VAIC™ sebagai alat untuk mengukur kinerja intellectual
capital telah diaplikasi untuk pertama kali oleh Pulic. Penelitian yang dilakukan
Pulic menghasilkan sebuah deskripsi tentang efisiensi pengguna sumber daya
dalam penciptaan nilai bagi perusahaan (Ulum,2009). VAIC™ telah digunakan
sebagai salah satu ukuran untuk menilai kinerja modal intelektual baik perusahaan
maupun perbankan. Beberapa diantaranya adalah yang dilakukan oleh Kamath
(2007), Ulum (2008)
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a.Studi Kamath (2007)
Kamath (2007) membuktikan bahwa VAIC™ dapat dijadikan sebagai
instrument untuk melakukan bahwa pemeringkatan terhadap sector perbankan di
India berdasarkan kinerja IC-nya. Dalam hal ini,Kamath menggunakan data 98
bank di India yang terdiri: 8 State Bank of India and Associates, 19 Nationalized
banks, 41 Foreign Banks dan 30 Private Sector Domestic Banks.
Pengelompokkan kinerja bank berdasarkan IC ke dalam 4 (empat)
kategori,perbedaannya terletak pada nilai VAIC™ yang dijadikan dasar untuk
pengelompokkan bank,yaitu:
“Top ten performers” – bank dengan nilai VAIC™ diatas 5
“Good performers” – bank dengan nilai VAIC™ antara 4 dan 5
“Common performers” – bank dengan nilai VAIC™ antara 2.5 dan 4
“Bad performers” – bank dengan nilai VAIC™ dibawah 2.5
Salah satu hasil penelitian ini adalah bank-bank asing mendominasi di
urutan teratas dalam pemeringkatan. Artinya,kinerja IC bank-bank regional India
berada dibawah kinerja IC bank-bank asing. Kamath menyatakan bahwa di India,
bank-bank asing relative memiliki sumber daya baik manusia, infrastruktur,
maupun jaringan yang lebih baik dan memadai dibandingkan dengan bank-bank
regional dan nasional.
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b.Studi Ulum (2008)
Hal serupa dilakukan oleh Ulum dengan melibatkan seluruh perusahaan
perbankan di Indonesia, baik yang go public maupun tidak. Data yang digunakan
adalah laporan keuangan periode 2004-2006.
Berdarkan data BI, jumlah bank di Indonesia per Desember 2006 adalah
130 bank yang terdiri dari bank persero (5), bank umum swasta nasional (BUSN
devisa (35), BUSN non-devisa (36), BPD (26), bank campuran (17) dan bank
asing (11).
Pemilihan sektor perbankan sebagai objek penelitian mengacu pada
penelitian Firer dan William (2003) yang menyebutkan sektor perbankan sebagai
salah satu sector yang merupakan IC intensive industry sector. Selain itu sektor
perbankan dipilih karena aspek intelektual secara keseluruhan,karyawan di sektor
lebih homogeny dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Kubo dan
Saka,2002).
Menggunakan basis skor VAIC™ dalam pengelompokan kinerja bank
seperti yang dibuat oleh Kamath dan Ulum menemukan bahwa secara
umum,kinerja IC perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2004 termasuk dalam
kategori “top performers”.
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2.Intellectual Capital dan Kinerja Perusahaan
Hubungan intellectual capital dengan kinerja keuangan perusahaan terlah
dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam berbagai pendekatan di
beberapa Negara.
Penelitian telah dilakukan banyak yang membukti bahwa terdapat
hubungan antara intellectual capital dengan kinerja perusahaan, antara lain Chen
et al (2005) dan Tan et al (2007). Firer dan Williams (2003),Ihyaul Ulum (2008)
dan Ghozali Maski (2013) dengan menggunakan VAIC™ sebagai model
pengukuran. Mereka menemukan bahwa VAIC™ berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan sedangkan Novia Wijaya (2012) melakukan penelitian pada
perusahaan perbankan membuktikan bahwa VAHU,STVA dan DER tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Tan et al (2007) selain menguji hubungan IC dengan kinerja
perusahaan,mereka juga menguji kabilitas prediktif IC terhadap kinerja keuangan
dimasa depan. Di Indonesia,Kuryanto (2008) mereplikasi penelitian Tan et al
(2007),dengan hasil yang bertentangan IC dan kinerja perusahaan tidak
berhubungan secara positif, IC tidak berhubungan dengan kinerja keuangan
perusahaan masa depan, ROGIC tidak secara positif berhubungan dengan kinerja
perusahan dan kontribusi IC kepada kinerja perusahaan berbeda sesuai
industrinya.
Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengukur pengaruh
intellectual capital dengan menggunakan M-VAIC terhadap kinerja keuangan
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perusahaan perbankan di Indonesia dengan menggunakan Model Pulic
(VAIC),mengacu pada penelitian Ihyaul Ulum (2014). Kinerja keuangan yang
digunakan adalah return on equity (ROE). Data yang digunakan berupa informasi
yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di OJK pada
tahun 2012-2015.
Table 2.1
Penelitian Terdahulu
No
1

2

Nama

Judul

Variabel

Metode

Hasil

Perbedaan Penelitian

Teddy
Chandra
(2007)

Pengaruh
Struktur Modal
terhadap
Produktivitas
aktiva,kinerja
keuangan dan
nilai perusahaan

Independen:
Struktur Modal
Dependen:
Produktivitas
aktiva,kinerja
keuangan dan
nilai perusahaan

Structural
Equation
Model
(SEM)

Struktur modal
berpengaruh
positif terhadap
produktivitas
aktiva;
Struktur Modal
berpengaruh
Negative terhadap
Kinerja Keuangan;
Struktur Modal
berpengaruh
negative terhadap
nilai perusahaan

Intellectual
Capital
performance
sektor
perbankan di
Indonesia

Independen:
VA
Dependen :
CE dan HC

Regresi
Linier
Berganda
dan
ordinary
least
square
(OLS)

Pergeseran kinerja
bank-bank di
Indoensia dari
tahun 2004,2005
dan 2006.

Penelitian yang
dilakukan oleh Teddy
Chandra (2007)
menggunakan metode
Structural Equation
Model sedangkan pada
penelitian ini
menggunakan Regresi
Linier Berganda.
Penelitian Teddy
Chandra menggunakan
Struktur modal sebagai
variabel independen
sedangkan penelitian ini
menggunakan modal
intelektual sebagai
variabel independen
Penelitian yang
dilakukan Ihyaul Ulum
(2008) menggunakan
modal intelektual untuk
mengukur kinerja bank
kemudian di masukkan
dalam kategori good
performers hingga
common
performance.Sedangkan
penelitian ini
menambahkan rasio
profitabilitas dalam
variabel dependen dan
menggunakan m-vaic
dalam variabel
independen

Ihyaul
Ulum
2008
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No

Nama

Judul

Variabel

Metode

Hasil

Perbedaan Penelitian

3

Ghozali
Maski
2013

Intellectual
Capital dan
Kinerja
Keuangan
Perbankan
(Pendekatan
Dinamis pada
Panel Data)

Independen :
VAIC dan
RsOGIC
Dependen :
ROA,FROA,SR
dan FSR

Model
dinamis
panel
data

VAIC dan ROGIC
memiliki pengaruh
positif terhadap
kinerja
keuangan,baik
jangka panjang
dan jangka pendek

4

Dimas
Nurdy
Prasetya
2010

Analisis
Pengaruh
Intellectual
Capital terhadap
Islamicity
Financial
Performance
Index Bank
Syariah di
Indonesia

Independen:
Intellectual
Capital
Dependen :
PSR (profit
sharing
ratio),ZPR (zakat
performance
ratio),EDR
(equitable
distribution ratio)
sebagai proksi
dari islamicity
performance
index

Partial
Least
Square
(PLS)

Value added
capital employed
dan human capital
efficiency
berpengaruh
signifikan
terhadap
Islamicity
Financial
Performance
Index masa depan.

5

Firer dan
Williams
2003

C berpengaruh
terhadap nilai
pasar dan kinerja
perusahaan
(ROA,ATO,MB)

Kuryanto
2008

Independen:
Intellectual
Capital
Dependen:
Kinerja
Perusahaan
Independen:
Intellectual
Capital
ROGIC
Dependen:
Kinerja keuangan
perusahaan

Regresi
linier

6

Intellectual
Capital an
Traditional
Measure of
Corporate
Performance
Pengaruh Modal
Intelectual
Terhadap
Kinerja
Perusahaan

Partial
Least
Square
(PLS)

IC dan kinerja
perusahaan tidak
berhubungan
secara positif,IC
tidak berhubungan
dengan kinerja
keuangan
perusahaan masa
depan,ROGIC
tidak berhubungan
secara positif
dengan kinerja
perusahaan.

Penelitian yang
dilakukan oleh Ghozali
Maski (2013)
menggunakan variabel
VAIC dan ROGIC
kemudian
menambahkan aspek
solvabilitas dalam
perhitungan kinerja
keuangannya
perhitungan kinerja
keuangannya.Sedangkan
dalam penelitian ini
menggunakan aspek
44profitabilitas saja.
Penelitian yang
dilakukan Dimas Hurdy
(2010) menggunakan
partial least sebagai
metode penelitian
sedangkan penelitian ini
menggunakan regresi
linier berganda.
Rasio yang digunakan
pada penelitian Dimas
Hurdy menggunakan
rasio yang merupakan
cerminan dari kinerja
bank syariah sedangkan
dalam penelitian ini
menggunakan rasio
profitabilitas
Penelitian yang
dilakukan oleh Firer dan
Williams (2003)
menggunakan VAIC
sedangkan penelitian ini
menggunakan M-VAIC
Penelitian yang
dilakukan Kuryanto
(2008) menggunakan
intellectual capital
ROGIC dalam variabel
independen sedangkan
dalam penelitian
menggunakan M-VAIC
dan metode Regresi
linier berganda dalam
penelitian ini sedangkan
Kuryanto menggunakan
partial Least Square
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No

Nama

Judul

Variabel

Metode

Hasil

Perbedaan Penelitian

7

Tan et al
2007

Intellec
tual Capital and
Financial Return
of Compenies

Independen:
Intellectual
Capital
ROGIC
Dependen:
Kinerja
perusahaan

Partial
Least
Square
(PLS)

Tan et al (2007)
menggunakan
intellectual capital
ROGIC sebagai variabel
independen dan
menggunakan metode
partial least square pada
penelitiannya sedangkan
dalam penelitian ini
tidak melakukan hal
tersebut tetapi
menggunkan M-VAIC
dalam sebagai variabel
independen dan
menggunakan regresi
linier berganda pada
metode nya.

8

Ihyaul
Ulum
2014

Kinerja modal
intelektual
perbank
Indonesia sector:
A modifief
VAIC (MVAIC)
Perspektif

Independen :
HC,SC,RA dan
CE
Dependen :
VA

Regresi
linier
berganda

IC berpengaruh
positif terhadap
kinerja
perusahaan,baik
masa kini maupun
masa mendatang;
ROGIC
berhubungan
positif dengan
kinerja perusahaan
dimasa
mendatang;
kontribusi IC
terhadap kinerja
perusahaan
berbeda
berdasarkan jenis
industrinya.
Bank-bank Negara
dapat bersaing dan
memiliki kinerja
yang sangat baik
dari IC

Penelitian yang
dilakukan oleh Ihyaul
Ulum (2014)
menggunakan variabel
depen VA sedangkan
pada penelitian ini
menggunakan
profitabilitas sebagai
variable dependen.

2.4 Kerangka Penelitian
Kerangka penelitian dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh modal
intelektual dan pengelompokkan perusahaan perbankan berdasarkan BUKU 3 dan
BUKU 4. Intellectual capital modified pada penelitian ini merupakan variabel
independen yang diproksikan dengan M-VAIC (Modified Value Added
Intellectual Capital) dengan komponen-komponen yaitu HCE,SCE,CEE dan
RCE. Variabel independen dalam perusahaan ini adalah M-VAIC sedangkan
variabel dependen ROE.
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Gambar 2.2
Kerangka Penelitian
M-VAIC:
HCE
H1 (+)
SCE

CEE

Rasio
profitabilitas:

H2 (+)
H3 (+)

ROE
H4 (+)

RCE

Sumber: diolah oleh penulis,2016
2.5 Pengembangan Hipotesis
Adanya efisiensi dalam penerapan modal intelektual mampu menciptakan
produktivitas yang tinggi bagi para pegawai. Produktivitas inilah yang akan
mampu membawa perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik
lagi.
2.1.5

Pengaruh Human Capital Efficiency terhadap Return on Equity

Untuk mengukur Human Capital dapat digunakan suatu indikator yaitu
Human Capital Efficiency (HCE). HCE dapat menunjukkan beberapa banyak
Value Added (VA) yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan dana
yang dikeluarkan untuk tenaga kerja (Ulum,2008). Value Added (VA) adalah
hasil penjualan (total pendapatan) dikurangi dengan total beban atau
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penjumlahan dari beban. Tenaga kerja diukur dengan gaji dan tunjangan
karyawan.
HCE diperoleh jika gaji dan tunjangan yang lebih rendah dapat menghasilkan
penjualan yang meningkat atau dengan gaji dan tunjangan yang lebih besar
serta dengan penjualan yang semakin meningkat. Hal ini dapat disimpulkan
dari gaji dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang lebih besar lagi
diharapkan

dapat

memotivasi

karyawan

untuk

meningkatkan

produktivitasnya dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan
penjualan yang semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan dan laba
perusahaan dapat meningkatkan ROE perusahaan juga meningkat.Semakin
tinggi HCE maka semakin tinggi ROE perusahaan tersebut. Maka,Human
Capital Efficiency berpengaruh positive terhadap ROE (Ulum,2008). Oleh
karena itu penulis melakukan hipotesis sebagai berikut:
Ho1 : Human Capital Efficiency tidak berpengaruh positif terhadap ROE
(Return On Equity)
Ha1 : Human Capital Efficiency berpengaruh positif terhadap ROE (Return
On Equity)
2.1.6

Pengaruh Strcutural Capital Efficiency terhadap Return on Equity

Mengukur Structural Capital dapat menggunakan indikator Structural
Capital Efficiency (SCE). SCE dapat mengukur jumlah Structural Capital
yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari Value added (VA) dan
merupakan indikasi bagaimana Strucural Capital dalam penciptaan nilai (Tan
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et al, 2007). Structural Capital dapat diukur dari Value Added (VA)
dikurangi dengan Human Capital (HC).Value Added (VA) adalah hasil
penjualan (total pendapatan) dikurangi dengan total beban.SCE menunjukkan
berapa

banyak

jumlah

Structural

Capital

yang

dibutuhkan

untuk

menghasilkan Value Added (VA) secara efisien.
Hasil penelitian Firer dan Williams (2003) menunjukkan bahwa variabel
Structural Capital Efficiency (SCE) mempunyai pengaruh signifikan terhadap
profitabilitas. Semakin tinggi SCE maka akan semakin tinggi pula ROE
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Structural Capital Efficiency (SCE)
berpengaruh positif terhadap ROE. Oleh karena itu penulis melakukan
hipotesis sebagai berikut:
Ho2 : Strcutural Capital Efficiency tidak berpengaruh positif terhadap ROE
(Return On Equity)
Ha2 : Strcutural Capital Efficiency berpengaruh positif terhadap ROE
(Return On Equity)
2.1.7

Pengaruh Capital Employed Efficiency terhadap Return on Equity

Capital Employed Efficiency dapat diukur dengan nilai buku aktiva bersih
yaitu selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (liabilities) dalam
suatu perusahaan. CEE diperoleh jika modal yang digunakan lebih sedikit
maka dapat menghasilkan penjualan yang meningkatkan atau modal yang
digunakan lebih besar diiringin pula dengan penjualan yang semakin
meningkat lagi.
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Penelitian Najibullah (2005) menunjukkan bahwa hanya CEE mempunyai
pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Semakin tinggi CEE akan
semakin tinggi pula ROE perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Capital
Employed Efficiency (CEE) berpengaruh positif terhadap ROE.Oleh karena
itu penulis melakukan hipotesis sebagai berikut:
Ho3 : Capital Employed Efficiency tidak berpengaruh positif terhadap ROE
(Return On Equity)
Ha3 : Capital Employed Efficiency berpengaruh positif terhadap ROE
(Return On Equity)
2.1.8

Pengaruh Relational Capital Efficiency terhadap Return on Equity

Relational Capital diperoleh melalui biaya pemasaran. RCE merupakan hasil
dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat
yang nantinya akan berpengaruh pada ROE.Penelitian Ihyaul Ulum 2014
mengatakan adanya pengaruh RCE terhadap ROE. Semakin tinggi RCE maka
semakin tinggi pula ROE perusahaan,oleh karena itu penulis akan melakukan
hipotesis sebagai berikut :
Ho4 : Relational Capital Efficiency tidak berpengaruh positive terhadap
ROE (Return On Equity)
Ha4 : Relational Capital Efficiency berpengaruh positive terhadap ROE
(Return On Equity)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1.

Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian adalah perbankan yang ada di Indoensia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indoensia No.14/26/PBI/2012, klasifikasi perbankan
di Indoensia terbagi menjadi 4, namun dalam penelitian ini menggunakan Bank
Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4
pada laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012 - 2015.
Penelitian ini dilakukan pada perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang merupakan lembaga Negara yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa
keuangan baik sektor perbankan,pasar modal dan jasa keuangan.
3.2.

Desain Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel human

capital efficiency,structural capital efficiency,capital employed efficiency dan
relational capital efficiency terhadap return on equity pada perbankan yang
terdaftar dalam Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan (BUKU) 4 dalam
laporan keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan periode 2012-2015. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian
deskriptif adalah untuk menjelaskan karakteristik suatu event atau situasi (Sekaran
& Bougie,2010:105). Penelitian ini menggunakan Regresi Data Panel karena
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terdiri atas 18 bank sampel dan periode 4 tahun yang terdapat pada Bank Umum
Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4.
Penelitian ini menunjukkan metode kuantitatif,yaitu data kuantitatif dan analisis
untuk menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen yang terdiri dari
human capital efficiency,structural capital efficiency,capital employed efficiency
dan relational capital efficiency terhadap return on equity terhadap variabel
dependen yaitu return on equity.
3.3.

Metode Pengambilan Sampel

3.3.1. Jenis dan Sumber Data
Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari
sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran&Bougie,2010). Data sekunder secara
umum berisi bukti,cacatan atau laporan yang terkumpul dalam suatu arsip yang
dipublikasikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
didapatkan melalui laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan
periode 2012-2015, yaitu www.ojk.go.id

dan literatur-literatur lainnya yang

berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.
3.3.2

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode

studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka adalah metode yang
dilakukan dengan cara menelaah informasi dari artikel, jurnal penelitian, literatur
dan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang memuat pembahasan yang
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berkaitan dengan penelitian guna mendukung penelitian ini. Data yang
dikumpulkan dengan metode dokumentasi berupa data sekunder

yang

dipublikasikan oleh www.ojk.go.id .
3.3.3. Populasi
Menurut Sekaran & Bougie (2010:262) populasi mengacu pada kelompok
orang,kejadian atau segala sesuatu yang menarik untuk diteliti. Populasi dalam
penelitian ini adalah perbankan yang termasuk dalam klasifikasi Bank Umum
Kegiatan Usaha 3 dan Bank Umum Kegiatan Usaha 4 menurut PBI
No.14/26/PBI/2012 periode 2012-2015 di Otoritas Jasa Keuangan yaitu 18 bank.
3.3.4. Metode Sampling
Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling,
yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.
1. Sampel merupakan bank yang termasuk kriteria Bank Umum Kegiatan
Usaha (BUKU) 3 dan (BUKU) 4 pada tahun 2012-2015.
2. Sampel memiliki laporan keuangan tahun 2012-2015 yang dipublikasikan
pada website otoritas jasa keuangan (www.ojk.go.id).
3.3.5

Sampel
Berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah

disebutkan diatas maka peneliti mendapatkan 18 bank yang terdaftar dalam
Otoritas Jasa Keuangan periode laporan keuangan pada tahun 2012-2015.
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Alasan pemilihan sampel bank yang termasuk kriteria Bank Umum
Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 yaitu
karena bank dengan kriteria Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan Bank
Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 memiliki potensi yang cukup besar diantara
bank lainnya dalam hal kaitan modal aset yang dimiliki jika dibandingkan dengan
bank lainnya. Alasan pemilihan data menggunakan laporan keuangan yang di
publikasikan oleh website OJK karena Otoritas Jasa keuangan merupakan tempat
lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan
untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar
modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam
peraturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa
keuangan.
3.4 Variabel dan Operasional Variabel
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah modal intelektual dengan
menggunakan modified VAIC (M-VAIC). Modal intelektual adalah informasi dan
pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai
(William 2001). Menurut Pulic (IBEC,2003) dua sumber utama dalam
menciptakan nilai perusahaan yang ditambahkan yaitu modal yang digunakan dan
modal intelektual. Modal intelektual terdiri dari modal manusia dan modal
structural. Untuk itu, Pulic menggunakan Modal VAIC yang terdiri dari tiga
komponen diantaranya adalah HCE (Human Capital Efficiency), SCE (Structural
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Capital Efficiency), dan CEE (Capital Employed Efficiency). Namun dalam Ihyaul
Ulum 2014 menambahkan perhitungan dalam VAIC yaitu RCE (Relation Capital
Efficiency).
Secara lebih ringkas, formulasi dan tahapan perhitungan VAIC™ adalah
sebagai berikut:
Tahap Pertama : Menghitung Value Added (VA)
VA (Value Added) dihitung sebagai selisih antara output dan input (Pulic,1999)
VA=OUT – IN
Dimana :
OUT = output (total penjualan pendapatan lain).
IN = Input (beban penjualan dan biaya-biaya lain,selain beban karyawan).
Value Added (VA) juga dapat dihitung dari akun-akun perusahaan sebagai
berikut:
VA = OP + EC + D + A
Dimana :
OP = Operating profit (laba operasi)
EC = Employed Cost (beban karyawan)
D = Depreciation (depresiasi)
A

= Amortisation (amortasi)

Tahap Kedua : Menghitung Human Capital Efficiency (HCE)
HCE : Human Capital Efficiency; (pulic,2000)
HCE merupakan seberapa besar VA dibentuk setiap rupiah yang
diinvestasikan dalam HC terhadap value added perusahaan. Jika satu
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unit Human Capital dapat menghasilkan penghasilan yang lebih besar
pada suatu perusahaan maka perusahaan tersebut telah mampu
menggunakan Human capital dengan baik.
HCE = VA/HC
Dimana :
VA (Value Added)

: selisih antara output dan input

HC (Human Capital): total beban gaji dan upah
Tahap Ketiga : Menghitung Structural Capital Efficiency (SCE)
SCE : Structural Capital Efficiency; (Pulic,2000a)
SCE

menunjukkan

kontribusi

modal

structural

(SC)

dalam

pembentukan nilai SCE. SCE mengukur jumlah structural capital yang
dibutuhkan untuk menghasilkan Value Added (VA) dan merupakan
indikasi seberapa sukses SC dalam melakukan proses penciptaan nilai
perusahaan. SC dihasilkan melalui total VA dikurangi HC.
SCE = SC/VA
Dimana :
VA (Value Added)

: selisih antara output dan input

SC (Structural Capital ) : VA-HC
Tahapan Keempat : Menghitung Capital Employed Efficiency (CEE)
CEE : Capital Employed Efficiency; (Pulic,2000a)
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CEE merupakan perbandingan antara Value Added (VA) dengan
modal fisik yang bekerja (CE). Rasio ini menunjukkan kontribusi yang
dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added organisasi.
CEE = VA/CE
Dimana :
VA (Value Added )

: selisih antara output dan input

CE (Capital Employed)

: modal yang tersedia (ekuitas,laba
bersih)

Tahapan Kelima : Menghitung Relation Capital Efficiency (RCE)
RCE : Relation Capital Efficiency; (Ihyaul Ulum 2014)
RCE menggambarkan efisiensi investasi dalam aspek relasional.
Dalam hal ini,modal relasional diproksikan dengan biaya pemasaran.
RCE = RC/VA
Dimana :
RC(RealtionalCapital) :marketing cost (Nazari &Herremans,2011)
VA (Value Added)

: Output-Input

Tahapan Kedua : Menghitung Modified VAIC (M-VAIC)
M-VAIC = HCE + SCE + CEE + RCE
Untuk mengukur nilai tambah modal pengetahuan maka dilakukan
penjumlah dari empat formulasi sebelumnya yang merupakan komponen
penyusun

M-VAIC.

M-VAIC

mengindentifikasi
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organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance
Indicator).
Menurut Sugiyono (2010:39) variabel terkait merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat,karena adanya variabel bebas. Dalam
penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah ROE .
ROE (Return On Equity)
Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) ROE adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan
modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Return on Equity (ROE)
dapat mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba atas modalnya sendiri.
Return on Equity dapat dirumuskan dengan :
ROE = Laba setelah pajak
Total ekuitas

x 100

Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan oleh
manajemen, oleh sebab itu akan diperhatikan oleh pemilik modal karena investor
jangka panjang sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini misalnya
bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar ada dan
diterima dalam bentuk deviden. Dan rasio ini menunjukkan kesuksesan
manajemen dalam memaksimalkan pengembalian pada pemegang saham,
semakin tinggi rasio ini semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian
yang cukup besar bagi pemegang saham perusahaan.
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Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
No

Variabel

Definisi Variabel

Pengukuran

1

ROE (Return
on Equity)

ROE = Laba setelah pajakx100
Total Ekuitas

2

HCE (Human
Capital
Efficiency)
SCE
(Structural
Capital
Efficiency)
CEE (Capital
Employed
Efficiency)
RCE
(Relation
Capital
Efficiency)

Rasio profitabilitas yang
membandingkan antara laba setelah
pajak dengan total ekuitas.
Seberapa banyak value addded dapat
dihasilkan dengan dana yang
dikeluarkan untuk tenaga kerja.
Mengukur jumlah structural capital
(SC) yang dibutuhkan untuk
menghasilkan 1 rupiah dari VA.

3

4
5

Kontribusi yang dibuat oleh setiap unit
dari CE terhadap value added.
Rasio yang menggambarkan efisiensi
investasi dalam aspek relasional.

HCE = VA
HC
(Pulic,2000)
SCE = SC
VA
(Pulic,2000)
CEE = VA
CE
(Pulic,2000)
RCE = RC
VA
(Ihyaul Ulum 2014)

3.5 Teknik Pengolahan,Analisis dan Metode Pengolahan Data
3.5.1 Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu
dengan program Eviews versi 9.0. Data dalam penelitian ini termasuk ke dalam
data panel sehingga Eviews merupakan program yang tepat karena dapat
digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk time series,
cross section maupun data panel (Winarno, 2011:3)
3.5.2 Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan peneliti adalah analisis regresi linier
berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel
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Skala
Statistik
Rasio
Rasio
Rasio

Rasio
Rasio

independen dengan satu variabel dependen. Untuk melakukan regresi, penelitian
ini melibatkan regresi dengan persamaan sebagai berikut :
ROE it = βo + β1. CEE it+ β2 . HCE it + β3 . SCE it + β4 . RCE it
Dimana :
ROE it

: Return on equity pada perusahaan i periode t

βo

: Konstanta

β1,β2,β3,β4

: Koefisien regresi

CEE it

: Capital Employed Efficiency pada perusahaan i periode t

HCE it

: Human Capital Efficiency pada perusahaan i periode t

SCE it

: Structural Capital Efficiency pada perusahaan i periode t

RCE it

: Relational Capital Efficiency pada perusahaan i periode t
ROE adalah variabel dependen yaitu kinerja perusahaan perbankan (ROE

yang diuji secara keseluruhan meggunakan model regeresi) dan variabel
independennya adalah modal intelektual yang terdiri dari CEE, HCE, SCE dan
RCE. Keduanya diperoleh dari informasi yang tersedia dalam laporan keuangan
triwulan perusahaan perbankan dari tahun 2012-2015.
3.5.1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata–rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, minimum,
skewness dan kurtosis (Winarno, 2011). Definisi lebih lanjut mengenai
pengukuran dalam analisa deskriptif, yaitu :
a. Mean adalah nilai rata – rata dari data yang diperoleh dengan
menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data.
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b. Median adalah nillai tengah atau rata- rata dua nilai tengah bila datanya
genap, data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar.
c. Maksimum dan minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil
dari data
d. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data.
e. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean.
f. Kurtosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi.
3.5.2 Analisis Regresi Data Panel
Analisis Regresi Data Panel merupakan data seksi silang (terdiri atas
beberapa variable),dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu,sedangkan data
pool,sebenernya juga data panel,kecuali masing-masing kelompok dipisahkan
berdasarkan objek (Winarno,2011). Analisi regresi data panel menggabungkan
antara data seksi silang (cross section) dan data runtut waktu (time series) akan
membentuk data panel dan data pool (Winarno,2011). Dalam analisis regresi data
panel terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan,yaitu: (Winarno,2011)
1. Pendekatan Common Effect
Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini mengasumsikan
bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya.
Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama untuk semua objek pada semua
waktu.
2. Pendekatan Fixed Effect
Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam
pengujian common effect yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan keadaan
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yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa satu objek
memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian
juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu.
3. Pendekatan Random Effect
Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. Tanpa
menggunakan variabel semu, metode random effect menggunakan residual, yang
diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antar objek. Namun, untuk melakukan
pengujian menggunakan metode ini ada satu syarat yaitu objek data silang harus
lebih besar daripada banyaknya koefisien.
3.5.2.2.1 Uji Chow
Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan
fixed effect (Ghozali, 2013:181). Uji chow dalam penelitian ini menggunakan
program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam chow test adalah sebagai berikut:
H0 : model Common Effect
H1 : model Fixed Effect
H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. sebaliknya, H0 diterima jika Pvalue lebih besar dari nilai a yang digunakan sebesar 5%.
3.5.2.2.2

Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian.
Sehingga, dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model terbaik
dengan menggunakan fixed random atau random effect. Oleh karena itu,
pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai berikut:
H0 : random effect model
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Ha : fixed effect model
Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat
signifikani sebesar 5% adalah:
Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model random effect)
Jika nilai p-value ≤ 5%, maka Ha diterima (model fixed effect)
3.5.2.3 Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian terkadang mendapatkan beberapa masalah dalam modelnya.
Oleh karena itu,untuk menghindari masalah,perlu dilakukan uji asumsi klasik
terlebih dahulu diantaranya sebagai berikut:
1. Uji Normalitas
Salah satu asumsi dalam analisis estetika adalah data berdistribusi normal.
Dalam melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis dengan
menggunakan salah satu cara yaitu hipotesis. Hipotesis yang akan diuji pada uji
Jarque-Bera pada penelitian ini yaitu: (Winarno,2011)
- H0 = Nilai terdistribusi normal
- Ha = Nilai tidak terdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05
- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05
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2. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel
independen,

karena

melibatkan

beberapa

variabel

independen,

maka

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri
atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011).
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen (Ghozali, 2013).
Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model
mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang
ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati, 2007).
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi telah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain atau disebut sebagai varians tak sama. Jika varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,hal ini disebut
dengan homoskedastisitas dan jika berada disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik bila tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati,2007).
Sebelum melakukan pengujian,lebih dulu disusun hipotesis yaitu:
H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastistas didalam model
Ha= terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model
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Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai
profitabilitas lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima dan jika nilai probabilitas
lebih kecil dari α = 5% maka Ha diterima
4. Uji Autokorelasi
Autokolerasi merupakan pelonggaran asumsi klasik yang menyatakan
bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antar
error term (Sarwoko,2005:127). Autokorelasi dapat terjadi pada setiap penelitian
dimana urutan pada pengamantan-pengamantan memiliki arti. Olehkarenanya,
autokorelasi atau sering disebut dengan korelasi serial (serial correlation) terjadi
kebanyakan pada serangkaian data runtut waktu. Intisari otokorelasi adalah pada
eror term pada suatu periode waktu secara sistematik tergantung kepada eror term
pada periode-periode waktu yang lain,misalnya,korelasi antara u1, u2, ... , u10 dan
u2, u3, ... , u11. (Sarwoko,2005:127). Autokorelasi dapat diidentifikasi salah
satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson
Gambar 3.1
Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson
Tolak Ho
Otokorelasi
Positif

Tolak Ho
Otokorelasi
Negatif

Tidak menolak H0

Tidak ada
keputusan

Tidak ada
keputusan

dL
dU
2
1,10
1,54
(Sumber : Sarwoko, 2005;143)
0

4-dU
2,46
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4-dL
2,9

4

Indonesia Banking School

Pengaruh kinerja modal..., Dahlia Sukma Halin, Ma.-IBS, 2016

-

tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat
berada pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du

-

Terdapat masalah autokorelasi didalam model apabila D-W stat berada
pada nilai = du ≤ DW ≥ 4-du
Menurut Winarno (2011) autokorelasi adalah hubungan antara residual

satu observasi dengan residual lainnya. Istilah autokorelasi bisa didefinisikan
sebagai korelasi di antara observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret
berkala) atau ruang (seperti data lintas sektoral) (Gujarati,2007).
3.5.5.

Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi

variable-variabel independen dan variable dependen. Pengujian ini dilakukan
dengan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Uji Determinasi
Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan hubungan anatara variabel independen
dan variabel dependen. Nilai R² berkisar antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil
menunjukkan

bahwa

kemampuan

variabel-variabel

independen

dalam

menjelaskan variabel-variabel independen sangat terbatas. Uji R² menyatakan
proporsi atau presentase dari total variasi tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah
variabel penjelas X (Winarno,2011). Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan
1. Nilai R² mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen Y dapat
diterangkan oleh variabel Independen X. Jika nilai R² = 0,artinya variasi dari Y
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tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Semantara bila R² = 1,artinya variasi
dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.
2.

Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar variabel
penjelas/independen secara individualberpengaruh terhadap variabel independen.
Dalam penelitian ini uji statistik t digunakan n untuk mengetahui keakuratan
hubungan antara kualitas pelaporan keuangan (variabel dependen) dengan risiko
litigasi sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel independen) dan variabel
komite audit ahli hukum sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara
kedua variabel tersebut. Untuk pengujian ini (ALFA) yang ditetapkan adalah
sebesar 5% dimana kriteria probebility akan dijelaskan melalui ketentuan sebagi
berikut (Gujarati,2007)
Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan
Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan
Coefficient minus memiliki pengaruh negatif
Coefficient plus memiliki pengaruh positif
3.

Uji Statistik F

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu
variabel dependen (Ghozali,2005). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui
apakah variabel independen yaitu Human Capital Efficiency. Structural Capital
Efficiency, Capital Employed Efficiency, Relation Capital Efficiency dan ukuran
perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Return
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on Equity secara signifikasi. Uji F dialkukan pada tingkat keyakinan 95% dan
tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1= (k-1) dan
derajat bebas penyebut df2= (n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien )
model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Nilai F dapat
dirumuskan sebagai berikut:
F=

……………………………………………………………(3.12)
1-

/ n-k-1

Keterangan: k

: jumlah variabel bebas
: koefisien determinasi

n : Jumlah sampel
Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
Jika Fhitung < Ftabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh
tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima).
Jika Fhitung > Ftabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak). Berdasarkan nilai
probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah:
Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima.
Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan bank.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar sebagai Bank
Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan (BUKU 4) di Otoritas Jasa
Keuangan periode 2012-2015. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling,sehingga dari 19 bank yang terdaftar di OJK hanya 18
perusahaan yang memenuhi semua kreteria dalam pemillihan sampel selama
kurun waktu empat tahun tersebut,yaitu 2012-2015. Berikut penentuan sampel
pada penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling:

No.

Tabel 4.1
Populasi dan Sampel Penelitian
Purposive Sampling

1

2

Jumlah

Bank yang termasuk kriteria
Bank Umum Kegiatan Usaha
(BUKU)3 dan Bank Umum
Kegiatan Usaha (BUKU) 4
Bank yang tidak memiliki
laporan keuangan tahun 20122015 dalam OJK.

19

(1)

Total Sampel

18

Total Observasi 18x4= 72

72

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Pada penelitian ini menggunakan Eviews 9 sebagai alat untuk mengolah
data. Sampel dalam penelitian ini adalah perbankan di Indonesia termasuk
kategori Bnk umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan (BUKU) 4 pada
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tahun 2012-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan
tahunan yang menyediakan informasi keuangan pada tahun 2012 sampai dengan
tahun 2015 dalam website www.ojk.go.id . Berdasarkan tabel 4.1 total sampel
dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan periode waktu antara tahun 2012
sampai dengan tahun 2015. Total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 72
observasi. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang digunakan sebagai
sampel:
Tabel 4.2
Sampel Bank
NO

Nama Bank

1

Bank Central Asia

2

Bank Jabar Banten

3

Bank Negara Indonesia

4

Bank Rakyat Indonesia

5

Bank Tabungan Negara

6

Bank Tabungan Pensiun Nasional

7

Bank Umum Koperasi Indonesia

8

Commerce International Merchant Bankers

9

Bank Danamon Indonesia

10

Development Bank of Singapure Limited

11

Bank Mandiri

12

Bank Mega

13

Bank Mizuho Indonesia

14

Oversea-Chinese Banking Corporation
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NO

Nama Bank

15

Bank Panin

16

Bank Permata

17

Bank Sumitomo Mitsui Corporation

18

United Overseas Bank

Sumber : Data diolah penulis (2016)
Dari penentuan sampel diatas terdapat 1 bank yang tidak mengeluarkan
laporan keuangan dalam Otoritas Jasa Keuangan periode 2015. Sehingga, bank
tersebut tidak terhitung kedalam sampel penelitian ini. Dengan mengeluarkan data
yang tidak sesuai dengan kriteria sampel tersebut, data yang didapatkan dapat
mengungkapkan hasil analisis yang lebih baik dan sampel yang lebih
representative.
4.2.

Analisis Hasil Penelitian
1. Peringkat Bank Berdasarkan Penelitian Ulum 2014
Berdasarkan penelitian ulum (2014),hasil perhitungan kinerja intellectual

capital berdasarkan model modified VAIC di klasifikasikan dalam empat kategori
yang didasarkan pada skor m-vaic masing-masing kategori sebagai berikut:
“Top performers” – skor M-VAIC di atas 3.50
“Good Performers” – skor M-VAIC di antara 2.5 sampai 3.49
“Common performers” – skor – M-VAIC diantara 1.5 sampai 2.49
“Bad Performers” – skor – M-VAIC dibawah 1.5
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Tabel 4.3
Daftar Bank yang termasuk “Top Performance”
Tahun

Bank

M-VAIC

SMBC

9.16

PANIN

6.409

Mizuho

6.295

Mandiri

5.891

BRI

5.375

BCA

5.221

CIMB

5.208

MEGA

4.546

BUKOPIN

4.402

DBS

4.389

Danamon

4.252

BTPN

3.954

UOB

3.764

SMBC

10.81

Mizuho

7.443

Mandiri

6.062

PANIN

5.912

BCA

5.717

BNI

5.303

BTN

5.204

BRI

5.033

2012

2013
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Tahun

Bank

M-VAIC

CIMB

4.982

BUKOPIN

4.402

BJBR

4.209

BTPN

3.973

Mandiri

3.835

MEGA

3.821

DBS

3.736

NISP

3.65

UOB

3.594

SMBC

9.092

Mizuho

8.738

BNI

5.981

BCA

5.608

BRI

5.506

Mandiri

5.306

PANIN

5.069

BTN

4.544

Danamon

4.405

CIMB

4.329

MEGA

4.091

BUKOPIN

3.849

BJBR

3.815

NISP

3.798

2013

2014
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Tahun

Bank

M-VAIC

2014

BTPN

3.667

DBS

3.518

Mizuho

8.411

SMBC

8.31

BRI

6.071

Mandiri

5.66

BCA

5.587

BTN

5.116

BNI

4.521

MEGA

4.182

PANIN

4.146

BJBR

3.747

BDMN

3.768

NISP

3.744

Bukopin

3.737

2015

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Tabel 4.4
Daftar Bank yang termasuk “Good Performers”
Tahun

Kode Bank

Nilai M-VAIC

2012

Permata

3.302

NISP

3.09

2013

Permata

3.178

2014

UOB

3.113
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2015

BTPN

3.166

Tahun

Kode Bank

Nilai M-VAIC

UOB

2.79

CIMB

2.739

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Tabel 4.5
Daftar Bank yang termasuk “Common Performance”
Tahun

Kode Bank

Nilai M-VAIC

2012

BJBR

2.35

BNI

1.582

2013

-

-

2014

Permata

1.739

2015

DBS

2.283

Permata

1.912

Sumber: Data diolah oleh penulis
penulits(2016)
(2016)
2. Pengaruh Intellectual Capital terhadap profitabilitas perbankan
Indonesia
4.2.1.Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum
mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu : Human Capital
Efficiency, Structural Capital Efficiency, Capital Empolyed Efficiency,Relational
Capital Efficiency dan Return On Equity. Hasil uji statistic deskriptif disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Observations

ROE
16.97458
15.52500
38.66000
0.630000
8.089647
0.376959
2.793616
1.832962
0.399924
72

CEE
0.353361
0.353500
0.605000
0.162000
0.114556
0.142110
2.304016
1.695527
0.428372
72

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)

HCE
3.715889
3.241000
9.709000
1.277000
1.645979
1.521836
5.430147
45.50865
0.000000
72

SCE
0.685333
0.691500
0.897000
0.217000
0.126103
-1.234905
5.619487
38.88502
0.000000
72

RCE
0.035028
0.026000
0.366000
0.001000
0.046048
5.379095
38.41578
4110.048
0.000000
72

a. Return On Equity (ROE)
Variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE merupakan variabel
dependen dalam penelitian ini. ROE memiliki nilai rata-rata (mean) pada
perbankan di Indonesia untuk tahun 2012-2015 adalah sebesar 16.97 yang berarti
bahwa rata-rata ROE pada perbankan di Indonesia sebesar 16.97%.
Nilai median dari variabel ini adalah sebesar 15.52500. nilai maximum
sebesar 38.66000 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang artinya bahwa
bank tersebut dapat memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola
modal sendiri (networth) secara efektif, dibandingkan bank-bank lainnya.
Sedangkan nilai minimum sebesar 0.630000 dimiliki oleh Development Bank of
Singapure (DBS) yang merupakan bank campuran. Untuk standar deviasinya
sebesar 8.089647. Sehingga dapat diketahui bahwa standar deviasi lebih kecil
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dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat
pengembalian presentase dari ekuitas pemegang saham stabil.
b.

Human Capital Efficiency (HCE)

Human Capital Efficiency merupakan indikator untuk mengukur dan menilai
apakah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan berpengaruh pada
peningkatan kinerja perusahaan. HCE dalam penelitian ini tergambarkan dari
kekayaaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang terdapat dalam tiap individu
yang ada didalamnya. Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa dari 72
observasi sampel, nilai mean pada HCE dari seluruh sampel perusahaan
perbankan adalah sebesar 3.715889 dengan standar deviasi sebesar 1.645979.
Skewness sebesar, 1.521836 positif skewness menunjukkan bahwa distribusi
datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar 5.430147, karena
lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis dibanding dengan data
berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar 45.50865 atau lebih besar
dari 0.05 maka data berdistribusi normal.
c. Structural Capital Employed (SCE)
SCE merupakan indikator untuk mengukur bagaimana sistem dan kebijakan
manajemen berpengaruh pada peningkatan pada peningkatan pada peningkatan
kinerja perusahaan. Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa dari 72
observasi sampel, nilai rata rata pada SCE dari seluruh sampel perusahaan
perbankan adalah sebesar 0.685333 dengan standar deviasi sebesar 0.126103.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yang merupakan bank asing,
memiliki nilai maximum sebesar 0.897000 dan nilai minimum sebesar 0.217000
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yaitu Bank Permata. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata,
yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
Skewness sebesar -1.234905 , negatif skewness menunjukkan bahwa distribusi
datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis sebesar 5.619487, karena lebih
dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis dibanding dengan data berdistribusi
normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari 0.05 maka
data tidak berdistribusi normal.
d. Capital Employed Efficiency (CEE)
Capital Employed Efficiency merupakan indikator untuk mengukur apakah
modal yang digunakan dalam asset tetap atau asset lancar perusahaan berpengaruh
pada peningkatan kinerja perusahaan. CEE memiliki nilai rata-rata (mean) pada
perbankan di Indonesia sebesar 0.353361. Nilai median dari variabel ini adalah
sebesar 0.353500 nilai maximum sebesar 0.605000 dimiliki oleh Bank Tabungan
Pensiun Nasional yang artinya bahwa bank tersebut memiliki capital employed
efficiency terbesar dibandingkan bank-bank lainnya.
Sedangkan nilai minimum sebesar 0.162000 dimiliki oleh Bank Permata yang
artinya bank tersebut memiliki capital employed efficiency terendah dibandingkan
bank lainnya. Bank Permata merupakan Bank swasta nasional devisa. Untuk
standar deviasinya sebesar 0.114556. Sehingga dapat diketahui bahwa standar
deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini mengindikasikan
bahwa capital employed efficiency relatif stabil.
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e. Relation Capital Employed (RCE)
RCE merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur hubungan
harmonis yang dimiliki perusahaan dengan pihak luar perusahaan. RCE dalam
penelitian ini dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran atau biaya
iklan perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan tabel 4.3 di
atas, diketahui bahwa dari 72 observasi sampel, nilai rata rata pada RCE dari
seluruh sampel perusahaan perbankan adalah sebesar 0.035028 dengan standar
deviasi sebesar 0.046048 . Dengan nilai terbesar 0.366000 pada bank CIMB Niaga
dan nilai terkecil pada Bank Permata dan Sumitomo Mitshui Bank Corporation yaitu
sebesar 0.001000 Standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan rata-rata,

yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan
baik. Skewness sebesar 5.379095, positif skewness menunjukkan bahwa
distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar
38.41578, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis dibanding

dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0.000000
atau lebih kecil dari 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.
4.3 Hasil Pengujian
4.3.1 Pengujian Model Regresi Data Panel
Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model
estimasi regresi dari data panel antara model common effect, fixed effect atau
random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji Hasuman. Uji Chow
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dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan Common
Effect , Fixed Effect atau Random Effect.
4.3.1.1 Uji Chow
Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect.
Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut:
Tabel 4.7
Hasil Uji Chow
Effect Test

Statistic

d.f

Prob.

Cross-section F

4.586477

(17,50)

0.0000

Cross-section Chi-square

67.6633706

17

0.0000

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Berdasarkan table 4.7 di atas,diketahui probabilitas chi-square hasil
regresi persamaan dengan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil
dari tingkat signifikansi 0.05 dengan demikian H0 ditolak atau dapat dinyatakan
tidak diterima, sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam
penelitian ini dilanjutkan ke uji Hausman.
4.3.1.2. Uji Hausman
Table 4.8
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

4.491321

4

0.3436

Cross-section random
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Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Berdasarkan table 4.8 di atas,diketahui probabilitas cross section random
hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0.3436. Nilai tersebut
lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian H0 diterima,
sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini
menggunakan random effect.
4.3.2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi linier berganda.
Dari hasil perhitungan sampel rata-rata rasio keuangan selama empat tahun, maka
dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu,yaitu
uji normalitas,uji multikoliniearitas,uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas
yang telah dilakukan sebagai berikut ini.
1. Uji Normalitas
Gambar 4.9
Grafik Histogram
9

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 72

8
7

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

6
5
4
3
2

Jarque-Bera
Probability

1

3.60e-15
-0.611060
15.98199
-10.87931
5.782737
0.659359
3.461606
5.856296
0.053496

0
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
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Dengan melihat tampilan grafik histogram,dapat disimpulkan bahwa grafik
histogram memberikan pola distribusi yang normal. Data akan terdistribusi
normal apabila memiliki nilai Probability di atas 0.05. Selain dengan
menggunakan analisis

Jarque-Bera

dapat

juga dianalisis

melalui

nilai

probabilitas. Data yang menunjukkan nilai probabilitynya sebesar 0.053496 yang
berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 5%. Dengan hasil ini maka dapat
disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan pada
hasil regresi persamaan dalam penelitian ini.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi
linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik
adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas.
Ketentuan yang menentukan adanya multikolinieritas apabila terdapat variabel
yang bernilai lebih dari 0.85. Berdasarkan hasil pengelohan data yang dilakukan
pada tabel 4.10 dibawah ini bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai
0.85, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan
adanya multikolinieritas antar variabel independen.
Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas
CEE
HCE
SCE
RCE

CEE
1.000000
-0.247469
0.116282
0.025363

HCE
-0.247469
1.000000
0.781756
-0.260623

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
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3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan (Gujarati,2007). Hal ini
ditunjukkan dengan probabilitas masing-masing variabel independen pada uji
Park yang lebih besar dari 5%.
Table 4.11
Hasil Uji Heterokedastisitas
Model

Persamaan

Heteroskedasticity Test: Park
Variabel

Coefficient

t-Statistic

Prob.

CEE

2.546382

0.880023

0.3820

HCE

0.598889

1.914865

0.0598

SCE

-6.854028

-1.686234

0.0964

RCE

8.577472

1.389398

0.1693

C

3.293305

1.802090

0.0760

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Hasil Uji Park pada table 4.11 di atas menunjukkan bahwa probabilitas
koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05,sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 dari Uji Heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian
penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
4.Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan
antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengidentifikasi
yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson
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(Uji D-W). Metode untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dalam
penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson dengan kriteria (Sarwoko,2005)
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:
-

Tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat
berada pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du atau =1,54 ≥ DW ≤ 2,46

-

Terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat berada
pada nilai = du ≤ DW ≥ 4-du atau =1,54 ≤ DW ≥ 2,46
Table 4.12
Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan
Durbin –Watson Statistic
DW-stat

1.604325

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Berdasarkan hasil yang diunjukkan oleh tabel 4.12, memiliki nilai
probabilitas dari Durbin-watson yang berada diantara 1,54 dan 2,46 ,yakni sebesar
1,604325 sesuai dengan penelitian Winarno (2011) dan perhitungan du ≥ DW ≤ 4du dengan hasil 1.739 ≥ 1.60432 ≤ 2.261. Ini menandakan bahwa tidak terdapat
masalah autokorelasi di dalam model penelitian ini, karena diduga tidak ada
korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan
waktu.
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4.3.4 Analisis Regresi Data Panel
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel,dengan terdiri dari
18 perusahaan perbankan dan jumlah sampel selama periode 4 tahun sehingga
sampel keseluruhan sebanyak 72,dengan persamaan sebagai berikut ini :
ROEi,t = β0 + β1.CEEi,t + β2.HCEi,t + β3.SCEi,t + β4RCE i,t

Setelah dilakukan regresi dengan menggunakan model random effect pada
persamaan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisi hasil dari model
regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut:
Tabel 4.13
Hasil Regresi Persamaan
Variable
Coef
t-Stat
Independen
C
-6.161496
-1.327419
CEE
36.03018
4.671502
HCE
0.669474
0.895225
SCE
11.13609
1.153096
RCE
12.11037
0.910096
R-squared
0.401653
Adjusted R-squared
F-statistic
11.24378
DW-Stat
Prob(F-statistic)
0.000000
Keterangan:
Independent Variable : ROE
*signifikan 5%
Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)

Prob.
0.1889
0.0000
0.3739
0.2530
0.3660
0.365931
1.604325

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data
panel sebagai berikut :
ROEi,t = 6.161496 + 36.03018.CEEi,t + 0.669474 HCEi,t + 11.13609 SCEi,t + 12.24378 RCEi,t

Dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut :
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a. Apabila jumlah Human Capital Efficiency (HCE),Structural Capital
Efficiency (SCE), Capital Employed Efficiency (CEE),dan Relational
Capital Efficiency (RCE) diasumsikan konstan,maka Return On Equity
(ROE) yang terjadi sebesar 6.16496%.
b. Koefisien Human Capital Efficiency (HCE) sebesar 0.669474. Hal ini
menunjukkan bahwa Return on Equity (ROE) akan mengalami
peningkatan sebesar 66.9474% dalam mengembalikan keuntungan pada
pemegang saham. Hal ini dengan asumsi variabel lainnya konstan.
c. Koefisien regresi untuk Structural Capital Efficiency (SCE) sebesar
11.13609. Hal ini menunjukkan bahwa Return on Equity ROE akan
mengalami peningkatan sebesar 1113.609% dalam mengembalikan
keuntungan pada pemegang saham. Hal ini dengan asumsi variabel lainnya
konstan.
d. Koefisien regresi untuk Capital Employed Efficiency (CEE) pada
perbankan Indonesia sebesar 36.03018. Hal ini menunjukkan bahwa
Return on Equity ROE akan mengalami peningkatan sebesar 3603.18%
dalam mengembalikan keuntungan pada pemegang saham.Hal ini dengan
asumsi variabel lainnya konstan.
e. Koefisien regresi untuk Relational Capital Efficiency (RCE) sebesar
12.11037. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Return On Equity (ROE)
akan

mengalami

peningkatan

sebesar

1211.037%

%

dalam

mengembalikan keuntungan pada pemegang saham . Hal tersebut dengan
asumsi variabel lain adalah konstan.
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4.3.5. Hasil Uji Hipotesis
4.3.5.1. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah satu nilai statistik yang dapat digunakan
untuk

mengukur

seberapa

jauh

model

yang

digunakan

untuk

menggubungankan antara variabel independen dengan varaibel dependen di
dalam mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi pada table
4.13, koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted RSquared) adalah sebesar 0.365931 atau 36.5931 %.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah HCE (Human Capital Efficiency),
SCE (Structural Capital Employed), CEE (Capital Employed Efficiency) dan
RCE (Relational Capital Efficiency) mampu menjelaskan pengaruh kepada
ROE (Renturn On Equity) hanya sebesar 36.5931%. Sisanya yaitu 63.4069%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
Variabel lainnya dapat berupa asset berwujud dari perusahaan itu sendiri
seperti tanah,bangunan dan lain-lain.
4.3.5.2. Uji t ( Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel
independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai
berikut:
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1. Hipotesis 1 (Ha1) dalam penelitian ini yaitu Human Capital Efficiency
berpengaruh positif terhadap ROE (Return On Equity) . berdasarkan hasil
regresi persamaan pada tabel 4.13 di atas, ditemukan nilai probabilitas
ukuran Human Capital Efficiency (HCE) independen sebesar 0.3739 atau
lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel
ukuran Human Capital Efficiency independen (HCE) menunjukkan nilai
0.669474. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Human Capital
Efficiency tidak berpengaruh terhadap ROE,sehingga bisa dinyatakan
bahwa Ha1 dalam penelitian ini tidak terbukti.
2. Hipotesis 2 (Ha2) dalam penelitian ini yaitu,ukuran Structural Capital
Employed (SCE) berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE).
Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.13 di atas, ditemukan
nilai probabilitas ukuran Structural Capital Employed (SCE) sebesar
0.2530 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi
dari variabel ukuran Structural Capital Employed (SCE) menunjukkan
nilai 11.13609. hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran Structural
Capital Employed tidak berpengaruh terhadap Return On Equity,sehingga
bisa dinyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terbukti Ha2.
3. Hipotesis 3 (Ha3) dalam penelitian ini yaitu, ukuran CEE (Capital
Employed Efficiency) berpengaruh positif terhadap ROE (Renturn On
Equity). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.13 di
atas,ditemukan nilai probabilitas ukuran CEE sebesar 0.0000 atau lebih
kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel ukuran
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CEE menunujukan 36.03018. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah
CEE berpengaruh positif signifikan terhadap ROE,sehingga bisa
dinyatakan bahwa Ha3 dalam penelitian ini terbukti.
4. Hipotesis 4(Ha4) dalam penelitian ini yaitu, ukuran Relational Capital
Efficiency berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE).
Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.13 di atas, ditemukan
nilai probabilitas ukuran Relational Capital Efficiency (RCE) sebesar
0.3660 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi
dari variabel ukuran Relational Capital Efficiency (RCE) menunjukkan
nilai 12.11037. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran Relational
Capital Efficiency tidak berpengaruh terhadap Return On Equity,sehingga
bisa dinyatakan bahwa Ha4 dalam penelitian ini tidak terbukti.
Tidak semua variabel dalam intellectual capital dapat membuktikan
bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE). Hasil
penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Chen (2005) yang menyatakan bahwa
intellectual capital berpengaruh terhadap profitabilitas. Perbedaan ini diduga
karena perusahaan-perusahaan di Indonesia belum dapat mengelola dan
memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara maksimal untuk menciptakan value
added bagi perusahaan. Namun penelitian ini sesuai denga penelitian yang
dilakukan oleh Kristanto (2012) tentang pengaruh VAIC™ terhadap harga saham
melalui ROA pada perusahaan perbankan pada Bursa Efek Indonesia tahun 20082010. Hasil dari penelitian Kristanto (2012) adalah STVA mempunyai pengaruh
negatif terhadap terhadap harga saham baik secara langsung maupun tidak
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langsung melalui ROA. VACA mempunyai pengaruh positif secara tidak
langsung terhadap harga saham melalui ROA. VACA mempunyai pengaruh
positif secara tidak langsung terhadap harga saham melalui ROA. Sedangkan
VAHU tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham secara langsung
maupun tidak langsung.
4.3.5.3.Uji F (Uji Simultan)
Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua variabel
independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Untuk pengujian ini,apabila nilai probabilitas berada di bawah 0.05, maka dapat
disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel independen
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Ha5

= Ukuran Human Capital Efficiency, Strucural Capital Efficiency,
Capital Employed Efficiency dan Relational Capital Efficiency
terhadap Return On Equity.

Berdasarkan hasil tabel 4.13 uji F di atas, nilai Prob (F-statistic) sebesar
0.000000. dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 maka nilai Prob (F-Statistic)
lebih kecil dari 0.05 hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama)
variabel HCE,SCE CEE,dan RCE mempengaruhi Return On Equity (ROE) secara
signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ha5 dalam penelitian ini terbukti.
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4.4 Analisis Hasil
1.Peringkat Bank Berdasarkan Penelitian Ulum (2014)
a) Daftar bank yang termasuk dalam “top performers”
Dari tabel 4.3 terlihat bahwa Bank SMBC menduduki peringkat pertama
selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut (2012,2013,2014),sehingga
menunjukkan bahwa Bank SMBC berhasil mengelola intellectual capital dengan
baik. Hal ini dapat dilihat dari akun structural capital Bank SMBC yang kurang
dari 1.500 miliar, jika dibandingkan dengan Bank-bank pemerintah lainnya yang
mencapai triliun. Selain itu, capital employed (nilai ekuitas) Bank SMBC cukup
besar, berkisar antara Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun. Hal ini membukti bahwa
Bank SMBC cukup efisien dalam mengelola value added dan maksimal dalam
menghasilkan strucutral capital .
Dari tabel 4.3 terlihat Bank UOB menduduki peringkat terakhir selama
kurun waktu dua tahun berturut-turut (2012 dan 2013), sehingga menunjukkan
bahwa Bank UOB cukup berhasil mengelola intellectual capital dengan cukup
baik. Hal ini dapat lihat dari akun structural capital yang setiap tahun semakin
menurun jika dibandingkan Bank-bank lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Bank
UOB cukup baik dalam mengelola strutural capital.
b) Daftar bank yang termasuk “good performers”
Bank Permata dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank dibawah
pengawasan badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni PT Bank
Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk,PT Bank Prima Express, PT Bank
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Artamedia, dan PT Bank Patriot pada tahun 2012. Pada kategori “good
performers” Bank Permata dua kali berturut-turut (2012 dan 2013) menempati
peringkat good performers. Namun,pada dua tahun berikutnya peringkat Bank
Permata selalu berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan human capital yang terus menerus mengalami kenaikan dari Rp
1,8 triliun menjadi Rp 2,1 triliun selama kurun waktu empat tahun.
c) Daftar bank yang termasuk dalam “common performers”
Bank BJB merupakan Bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Dalam kategori “common
performers” berdasarkan Business Performance Indicator (BPI) Bank BJB
memiliki peringkat yang baik,dapat dilihat pada tabel 4.5 Bank BJB
menduduki peringkat pertama pda tahun 2012 dengan nilai yang tertinggi
dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013 ,2014 dan
2015 bank BJB menduduki peringkat dalam kategori Bank top performers.
Dalam kategori “common performers” Bank BJB memiliki beban karyawan
yang paling besar diantara bank lain (Bank Bukopin dan Bank DBS) berkisar
antara Rp 800 miliar hingga Rp 1,4 triliun.
d) Daftar bank yang termasuk dalam “bad performers”
Dalam penelitian ini tidak terdapat Bank yang menempati kategori “bad
performers” hal ini membuktikan bahwa kinerja Bank yang terdaftar dalam
Bank Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan (BUKU) 4 cukup baik
dan berhasil dalam mengelola intellectual capital.
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2. Kinerja Intellectual Capital Berdasarkan Model Modified VAIC™
terhadap estimasi rangking bank perusahaan perbankan yang terdaftar di
Otoritas Jasa keuangan
Berdasarkan hasil perhitungan M-VAIC yang kemudian dibuat peringkat bank
berdasarkan Business Performance Indicator (BPI) menurut Ulum (2014), kinerja
Intellectual Capital perbankan secara keseluruhan cukup baik,hal ini terlihat dari
tidak ada bank yang berada di kategori “bad performerce” , selain itu terlihat dari
banyaknya bank yang berada di kategori “top performers” (terdapat 59 bank).
Tabel 4.14
Decriptive Overall of Ranking Bank
Nilai M-VAIC
Kategori

Bank Top Performers

Bank Good Performance

Bank Common Performers

Tahun

Tertinggi

Mean

Terendah

2012

9.16

4.684

3.764

2013

10.81

5.15

3.594

2014

9.092

5.082

3.667

2015

8.411

4.575

3.737

2012

3.302

3.196

3.09

2013

3.178

3.178

3.178

2014

3.113

3.113

3.113

2015

3.166

2.898

2.739

2012

2.35

3.196

1.582

2013

-

-

-
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Nilai M-VAIC
Kategori

Bank Bad Performers

Tahun

Tertinggi

Mean

Terendah

2014

1.739

1.739

1.739

2015

2.283

2.097

1.912

2012

-

-

-

2013

-

-

-

2014

-

-

-

2015

-

-

-

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Dari tabel 4.14 pada kategori bank top performers,terlihat bahwa nilai MVAIC tertinggi 10.81 di peroleh Bank SMBC pada tahun 2013 dan terendah
adalah Bank UOB 3.594 pada tahun 2013 dan pada tahun 2013 kategori Bank top
performers menghasilkan nilai mean terbesar 5.15. Bank SMBC berada pada
peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut.
Pada kategori bank good performers, terlihat bahwa nilai M-VAIC tertinggi
3.302 adalah Bank Permata pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2015 adalah
Bank CIMB dengan nilai sebesar 2.739 dan pada tahun 2015 kategori bank good
performers menghasilkan nilai mean 2.89. Namun, pada tahun 2013 dan 2015
terdapat skor M-VAIC dengan nilai sebesar 3,178 dan 3,166. Jika dibandingkan
dengan diproksikan oleh ROE (Retun on Equity) yaitu perbandingan antar
komponen CE-nya (laba dengan ekuitas) maka Bank Permata menghasilkan ROE
yang jauh lebih besar yaitu sebesar 15.68% pada tahun 2013, dibandingkan
dengan BTPN yang hanya menghasilkan ROE sebesar 13.89%.
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Pada kategori bank common performers, terlihat bahwa nilai M-VAIC
tertinggi 2.35 adalah Bank BJBR pada tahun 2012 dan terendah adalah Bank
BBNI dengan nilai sebesar 1.582. kategori bank common performers
menghasilkan nilai mean terbesar sebesar 3.196 pada tahun 2012. Pada tahun
2014 hanya terdapar satu bank saja yang termasuk dalam kategori ini, yaitu Bank
Permata.
Tabel 4.15
Rekapitulasi Ranking Perbankan Tahun 2012-2015
Kategori Bank

2012

2013

2014

2015

Bank Top Performers

14

17

16

13

Bank Good Performers

2

1

1

3

Bank Common Performers

2

0

1

2

Bank Bad Performers

0

0

0

0

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016)
Kinerja intellectual capital perbankan secara keseluruhan selama kurun waktu
empat tahun baik, hal ini terilhat dari tidak ada bank yang berada dalam kategori
“bad performer” pada tahun 2012 hingga 2015. Selain itu terlihat dari banyaknya
bank yang berada di kategori “top performers” (terdapat 59 bank),yang cenderung
mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2012 sebanyak 13 bank dan tahun 2013
sebanyak 17 bank yang berhasil menempati kategori “top permorfers”
92

Indonesia Banking School

Pengaruh kinerja modal..., Dahlia Sukma Halin, Ma.-IBS, 2016

Untuk kategori “good performers” (terdapat 7 bank) cukup baik karena dari
tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah sebanyak 2 bank pada tahun
2012 dan terdapat peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 3 bank.
3.Pengaruh Intellectual Capital terhadap profitabilitas perbankan
Indonesia
1. pengaruh Human Capital Efficiency terhadap Return on Equity
Pengaruh Human Capital Efficiency terhadap Return on Equity
menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien
regresi sebesar 0.669474 dan probabilitas sebesar 0.3739 yang lebih besar dari
tingkat signifikansi sebesar 0.05. koefisien yang bertanda positif menunjukkan
bahwa semakin tinggi jumlah Human Capital maka akan semakin rendah Return
on Equity, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin rendah nilai Human Capital
maka akan semakin tinggi Return on Equity.
HCE menunjukkan berapa banyak VA yang dapat dihasilkan dengan dana
yang dikeluarkan untuk karyawan. Perusahaan yang menganggarkan beban
karyawan tinggi berharap akan mendapatkan value added yang tinggi dari
karyawannya. Akan tetapi,penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan
antara HCE dengan kinerja perusahaan (ROE). Anggaran beban gaji karyawan
yang tinggi jika tidak diimbangi dengan pelatihan dan training justru akan
menurunkan produktivitas karyawan. Hal ini berarti bahwa karyawan tidak dapat
menciptakan value added bagi perusahaan. Karyawan yang tidak produktif dan
beban karyawan yang tinggi akan menurunkan laba bersih sehingga akan
menurunkan kinerja keuangan perusahaan (ROE).
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Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ihyaul Ulum (2008)
yang mengungkapkan antara Human Capital dengan profitabilitas perusahaan
perbankan mempunyai pengaruh. Namun penelitian ini sama dengan penelitian
yang dilakukan oleh Najibullah (2005) yang menyebutkan bahwa human capital
efficiency tidak berpengaruh signifikan dengan profitabilitas perusahaan (ROE).
Dari penelitian ini ada indikasi penggunaan aktiva fisik dan keuangan masih
mendominasi untuk memberik kontribusi pada kinerja perusahaan sehingga factor
human capital tidak mempengaruhi return on equity pada perusahaan perbankan.
2. pengaruh Structural Capital Efficiency terhadap Return on Equity
Pengaruh Structural Capital terhadap Return on Equity menunjukkan hasil
tidak berpengaruh. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar
11.13609 dan probabilitas sebesar 0.2530 yang lebih besar dari tingkat
signifikansi sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai SCE
tidak mempengaruhi Return on Equity yang dilakukan perusahaan, begitu juga
sebaliknya.
SCE menunjukkan kontribusi structural capital dalam penciptaan nilai.SC
merupakan ukuran dependen terhadap value creation menurut Pulic (1999),artinya
semakin besar kontribusi HC dalam value creation,maka akan semakin kecil
kontribusi SC dalam hal tersebut. Lebih lanjut Pulic menyatakan bahwa SC adalah
VA dikurangi HC,yang hal ini telah diverifikasi melalui penelitian empiris pada
sektpr industry tradisional (Pulic,2000). Jika penjualan perusahaan naik,maka
value added yang diperoleh perusahaan akan tinggi. Dengan VA yang tinggi dan
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beban karyawan yang tinggi,maka nilai SC rendah sehingga SCE akan turun. Hal
ini berbeda yang terjadi pada ROE ,dengan meningkatnya penjualan maka labar
perusaahn akan meningkat yang berdampak meningkatnya ROE. Dengan
demikian nilai SCE yang rendah akan meningkatkan nilai ROE.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chen (2005) yang
menyatakan bahwa Structural Capital Efficiency bukan ukuran yang tepat karena
hanya merefleksikan value added dari structural capital. Structural capital
mengabaikan 2 hal lain yaitu innovative capital dan relational capital.
3. Pengaruh Capital Employed Efficiency terhadap Return on Equity
Pengaruh Capital Employed Efficiency terhadap Return on Equity
menunjukkan hasil berpengaruh. Hal ini sesuai dengan hasil koefisien regresi
sebesar 36.03018 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat
signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa
semakin besar nilai CEE akan meningkatkan Return on Equity atau perputaran
pengembalian saham kepada investor,maka dalam setiap struktur yang
mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal
secara keseluruhan yang dimiliki perusahaan akan semakiin meningkatkan
Capital Employed Efficiency dalam perusahaan

sehingga meningkatkan nilai

Return On Equity dalam perusahaan. Begitu juga sebaliknya,semakin sedikit
jumlah CEE maka semakin menurun nilai Return on Equity dalam suatu
perusahaan tersebut.
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Menurut Pulic (1998)

mengasumsikan bahwa jika 1 unit

CE

mengahasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain,maka
berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan
demikian,pemanfaatan CE yang lebih baik merupakan bagian dari IC perusahaan.
Berdasarkan konsep RBT,agar dapat bersaing perusahaan harus memiliki
sumber daya yang unggul yang dapat menciptakan value added bagi perusahaandalam hal ini adalah human capital. Selain itu,perusahaan harus dapat mengelola
sumber daya tersebut sehingga tercapai keunggulan kompetitif. Keunggulan
kompetitif merupakan modal dalam menghadapi perisangan bisnis. Sehingga
perusaan yang memiliki kenggulan kompetitif mampu bertahan dalam lingkungan
bisnis. Hal tersebut berdampak pada persepsi pasar terhadap nilai perusahaan
yang akan meningkat.
Hasil penelitian ini serupa dengan hasil Najibullah 2005 Capital Employed
Efficiency berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan (ROE). Hasilnya
menunjukkan

bahwa

variabel

CEE

sangat

signifikan,koefisien

tersebut

mengidentifikasi adanya pengaruh CEE terhadap probabilitas perusahaan.
4. Realtional Capital Efficiency berpengaruh positif terhadap Return On Equity
Pengaruh relational capital efficiency terhadap return on equity
menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien
regresi sebesar 12.11037 dan probabilitas sebesar 0.3660 yang lebih besar dari
tingkat signifikansi sebesar 5%. Koefisien yang bertanda posited menunjukkan
bahwa semakin besar nilai relational capital perusahaan maka akan semakin
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menurun return on equity dalam perusahaan,begitu juga sebaliknya yaitu jika
semakin besar nilai relational capital efficiency perusahaan maka akan semakin
meningkat return on equity.
Relational capital merupakan hubungan yang harmonis association
network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya,baik yang berasal
dari pemasok,pelanggan dan juga pemerintah dan masyrakat. Relational capital
dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat
menambah nilai bagi perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir,2003).
Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Chen et al (2005) yang
menambahkan advertising expenditure (AD) sebagai proksi dari relational capital
dan research and development expenditure (RD) sebagai proksi dari innovative
capital. Penambahan ini dikarenakan menurut Chen et al (2005) STVA,SCE dari
VAIC hanya dapat merefleksikan proporsi value added dari structural capital. Dua
hal penting dari structural capital kemungkinan luput dari ukurang STVA yaitu
innovative capital dan relational capital. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan
oleh Chen et al (2005) serupa dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa
terdapat pengaruh antara modal intelektual dengan kinerja perusahaan (ROE).
4.5 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian pengaruh modal
intelektual terhadap kinerja perbankan Indonesia,terdapat beberapa hal yang dapat
dijadikan pertimbangan dan dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan
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perbankan,serta para pengguna laporan keuangan seperti investor,dan pihak
berkepentingan lainnya.
Konsep intellectual capital mulai muncul sebagai konsep penting bagi
kehidupan dan pengembangan perusahaan –perusahaan dan kehidupan ekonomi
yang lebih luas. IC kini digunakan untuk melengkapi konsep-konsep lainnya
tentang modal. Konsep-konsep tentang modal yang sudah kenal di antaranya
adalah modal (finansial),modal fisik,modal manusia dan lain-lain. Penggunaan MVAIC dalam peringkat bank berdasarkan Penelitian Ihyaul Ulum (2014)
memberikan penilaian pada perbankan Indonesia mengenai pengukuran BPI
(Bussiness Performance Indicator).
Mengacu pada hasil penelitian ini,ditemukan bahwa dari empat variabel
independen yang digunakan,tidak seluruhnya memiliki pengaruh signifikan
terhadap kinerja perbankan Indonesia. Dengan ada perumusan masalah penulis
meneliti bahwa IC memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Hasil
penelitian untuk menjawab perumusan masalah pertama. Hasil penelitian yang
menyatakan tidak adanya pengaruh antara human capital efficiency dan return on
equity yang dapat diartikan penelitian ini ditolak. Yang menunjukkan bahwasanya
seberapa besar tunjangan atau gaji yang diberikan kepada karyawan tidak akan
mempengaruhi profitabilitas pada perbankan. Hasil penelitian kedua menyatakan
tidak adanya pengaruh antara structural capital efficiency dan return on equity
yang dapat diartikan penelitian ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa
besar infrastuktur pendukung dari human capital sebagai sarana dan prasarana
pendukung kinerja karyawan tidak mempengaruhi profitabilitas pada perbankan.
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Hasil penelitian ketiga menyatakan adanya berpengaruh antara capital employed
efficiency dan return on equity yang dapat diartikan penelitian ini diterima. Yang
menunjukkan bahwasanya kemampuan bank dalam mengidentifikasi kebutuhan
dan keinginan pasar secara baik dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank..
Hasil penelitian keempat menyatakan tidak ada berpengaruh antara relational
capital efficiency dan return on equity yang dapat diartikan penelitian ini ditolak.
Hal ini menunjukkan bahwasanya bagaimana apapun hubungan harmonis antara
pihak dalam bank dengan pihak luar bank atau pemasuk tidak mempengaruhi
profitabilitas bank. Sehingga dapat di indikasikan jika intellectual capital
berperan penting pada kontribusi kinerja perbankan Indonesia. Dari penelitian ini
ada indikasi penggunaan aktiva berwujud dan keuangan masih mendominasi
pengaruh kepada profitabilitas perusahaan. IC adalah alat kompetitif untuk
perusahaan perbankan dalam mengelola dan mengembangkan IC demi menjaga
tingkat kompetitif perusahaan perbankan tersebut.
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tidak semua
komponen intellectual capital memiliki pengaruh terhadap profitabilitas
perbankan. Hal ini dikarenakan Intellectual capital merupakan asset strategis
perbankan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perbankan.
Pemanfaatan intellectual capital yang efisien dapat membantu perbankan
meningkatkan kinerja. Dengan kinerja perbankan yang semakin meningkat,
kepercayaan para investor terhadap perbankan terus meningkat yang pada
akhirnya berpengaruh pada keinginanan investor untuk berinvestasi dalam
perusahaan tersebut karena adanya sinyal yang dipengaruhi dari manajemen
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perbankan dengan baik sehingga pesan dapat tersampaikan dan diterima oleh
pasar modal. Pengaruh kinerja perbankan yang baik di peroleh juga dengan
memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan yang baik dengan cara
memiliki,

mengusai

dan

memanfaatkan

asset-asset

strategis

yang

penting,termasuk asset tidak berwujud. Dengan melihat hal ini tidak semua
komponen intellectual capital (HCE,SCE,CEE dan ROE) mempengaruhi return
on equity. Karena, sebesar apapun tunjangan atau gaji karyawan tidak
mempengaruhi profitabilitas pada bank tanpa diimbangi dengan pembekalan ilmu
pengetahuan, infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan karyawan tidak
mempengaruhi profitabilitas bank. Namun, kecendrungan loyalitas pihak bank
dalam melakukan hubungan bisnis dengan pihak luar bank mempengaruhi
profitabilitas pada bank. Berbeda dengan seberapa besar hubungan harmonis yang
miliki pihak bank dengan pihak luar bank tidak mempengaruhi profitabilitas pada
perbankan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya maka hasil penelitian yang telah dialakukan dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Human Capital Efficiency tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas
(ROE) perbankan Indonesia pada Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3
dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU 4) periode 2012-2015. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara tunjangan atau gaji yang
diberikan kepada karyawan dengan profitabilitas bank, jika Human capital
efficiency perbankan meningkat maka profitabilitas (ROE) bank tidak akan
berpengaruh dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.
2. Structural

Capital

Efficiency

tidak

memiliki

pengaruh

terhadap

profitabilitas (ROE) perbankan Indonesia pada Bank Umum Kegiatan
Usaha (BUKU) 3 dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 periode
2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara
infrastruktur bank yang dapat memenuhi kebutuhan karyawan terhadap
profitabilitas bank, jika Strucutral Capital Efficiency meningkat maka
profitabilitas (ROE) tidak akan berpengaruh dengan asumsi variabel lain
bersifat konstan.
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3. Capital Employed Efficiency memiliki pengaruh terhadap profitabilitas
(ROE) perbankan Indonesia pada Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3
dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 periode 2012-2015.
Hubungan positif menunjukkan bahwa jika Capital Employed Efficiency
perbankan meningkat maka profitabilitas (ROE) bank akan meningkat
dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.
4. Relational

Capital

Efficiency

tidak

memiliki

pengaruh

terhadap

profitabilitas (ROE) perbankan Indonesia pada Bank Umum menurut
Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4
periode 2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara
hubungan harmonis yang diciptakan pihak bank denganpihak luar
perbankan, jika Relational Capital Efficiency perbankan meningkat maka
profitabilitas (ROE) bank tidak akan berpengaruh dengan asumsi variabel
lain bersifat konstan.
5.2. Saran
Dalam menyusun penelitian ini masih banyak keterbatasan yang dialami
peneliti. Oleh karena keterbatasan itu,terdapat beberapa keterbatasan dan saran
yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian :
1. Untuk penelitian selanjutnya,dapat menambahkan indikator variabel
dependen dengan Return On Asset (ROA) yang dapat dihitung dengan
melihat asset perusahaan, Market to book value ratios of equity (M/B)
yang tergambarkan dalam harga saham perusahaan, dan Employee
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productivity (EP) seperti penelitian yang dilakukan oleh Chen (2005) dan
juga Asset Turnover (ATO) untuk melihat perbandingan perputaran total
aktiva pada penelitian Firer dan William (2003)
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui metode Partial Least
Square (PLS). Dengan mengunakan metode PLS untuk mengetahui
kompleksitas hubungan suatu kontrak dan konstrak yang lain, serta
hubungan suatu konstrak dan indikator-indikatornya.
3. Penelitian

berikutnya,dapat

digunakan

perusahaan

sector

jasa

lainnya,selain perusahaan perbankan sebagai sample penelitian,seperti
perusahaan asuransi dan perusahaan sekuritas seperti penelitian oleh
Maheran (2009) dan Ting (2009) dengan melakukan penelitian dapat
melihat perbedaan pandangan antara modal intelektual pada perusahaan
asuransi dengan perusahaan perbankan.
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LAMPIRAN I
TABEL DATA PENELITIAN

kode
tahun CEE
HCE SCE
RCE ROE
BBCA
2012
0.48 4.232 0.764 0.033 30.44
BBCA
2013 0.451 4.463 0.776 0.027 28.15
BBCA
2014 0.439 4.371 0.771 0.027
25.5
BBCA
2015 0.429 4.361 0.771 0.026 21.86
BBNI
2012 0.427 3.592 0.722 0.041 19.99
BBNI
2013 0.465 4.046 0.753 0.039 22.47
BBNI
2014 0.438 4.752
0.76 0.031 23.64
BBNI
2015 0.301 3.477 0.712 0.031 17.21
BBRI
2012 0.547 4.054 0.753 0.021 38.66
BBRI
2013 0.533 3.752 0.733 0.015 34.11
BBRI
2014 0.342 4.371 0.771 0.022 31.22
BBRI
2015 0.332 4.891 0.771 0.023 29.89
BJBR
2012 0.244 1.636 0.389 0.081 25.02
BJBR
2013
0.51 2.974 0.664 0.061 26.76
BJBR
2014 0.452 2.693 0.629 0.041 19.11
BJBR
2015
0.54 2.566
0.61 0.031 23.05
BBTN
2012 0.378 3.937 0.748 0.071 18.23
BBTN
2013 0.399 3.969 0.748 0.088 16.05
BBTN
2014 0.356 3.368 0.703 0.117 10.66
BBTN
2015
0.41
3.89 0.743 0.073 16.84
BTPN
2012 0.605 2.676 0.626 0.047 32.58
BTPN
2013 0.582 2.728 0.633
0.03 26.15
BTPN
2014 0.469 2.555 0.609 0.034
18.4
BTPN
2015 0.413 2.564
0.61 0.029 13.89
Bukopin 2012 0.435 3.237 0.691 0.039 19.47
Bukopin 2013
0.4 2.575 0.671 0.039 19.09
Bukopin 2014 0.337 2.813 0.644 0.055
12.5
Bukopin 2015 0.354 2.745 0.612 0.026
14.8
CIMB
2012 0.459 3.967 0.748 0.034 22.98
CIMB
2013 0.432 3.783 0.736 0.031 18.96
CIMB
2014 0.307
2.99 0.666 0.366 10.28
CIMB
2015 0.265 1.947 0.486 0.041
1.24
BDMN
2012 0.403 3.154 0.683 0.012 15.78
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kode
tahun CEE
HCE SCE
RCE ROE
BDMN
2013 0.374 2.788 0.641 0.022 12.99
BDMN
2014 0.403 3.291 0.696 0.015 17.33
BDMN
2015 0.296 2.814 0.645 0.013
6.71
DBS
2012 0.353 3.321 0.699 0.016 16.82
DBS
2013 0.257 2.803 0.643 0.033 13.91
DBS
2014 0.225 2.632
0.62 0.041
5.77
DBS
2015 0.172 1.668
0.4 0.043
0.63
BMRI
2012 0.409 4.667 0.786 0.029 27.23
BMRI
2013 0.419 4.825 0.793 0.025 27.31
BMRI
2014 0.404 4.089 0.792 0.021 25.81
BMRI
2015 0.378 4.485 0.777
0.02 23.03
MEGA
2012 0.603 3.245 0.692 0.006 27.44
MEGA
2013 0.494 2.691 0.628 0.008
9.65
MEGA
2014 0.466 2.953 0.661 0.011 10.05
MEGA
2015 0.306
3.18 0.686
0.01
15.3
Mizuho
2012 0.206
5.27
0.81 0.009 11.08
Mizuho
2013 0.167
6.43 0.844 0.002 10.35
Mizuho
2014
0.22 7.644 0.869 0.005
12.7
Mizuho
2015 0.199 7.345 0.864 0.003
12.3
NISP
2012 0.324 2.585 0.613 0.018 12.22
NISP
2013 0.269 2.729 0.634 0.018 11.87
NISP
2014 0.278 2.853 0.649 0.018
9.68
NISP
2015 0.255 2.829 0.646 0.014
9.6
PANIN
2012 0.257 5.302 0.812 0.038 15.37
PANIN
2013 0.285 4.809 0.792 0.026 14.56
PANIN
2014
0.17 4.129 0.758 0.012 13.09
PANIN
2015 0.342 3.111 0.679 0.014
6.28
Permata
2012 0.336 2.306 0.566 0.094 17.54
Permata
2013 0.165 2.329 0.622 0.062 15.68
Permata
2014 0.162 1.277 0.217 0.083 12.17
Permata
2015 0.202 1.415 0.294 0.001
1.8
SMBC
2012 0.165 8.118 0.876 0.001 10.69
SMBC
2013 0.202 9.709 0.897 0.001 13.22
SMBC
2014 0.219 7.997 0.875 0.001 13.88
SMBC
2015 0.238 7.204 0.861 0.007 11.52
UOB
2012 0.369 2.742 0.635 0.018 14.97
UOB
2013 0.352 2.604 0.616 0.022 14.29
UOB
2014 0.284 2.248 0.555 0.026
7.53
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kode
UOB

tahun CEE
HCE SCE
RCE ROE
2015 0.283 1.978 0.495 0.034
4.82
LAMPIRAN II
TABEL DATA PENELITIAN

kode
tahun
CEE
HCE
SCE
RCE
m-vaic
BBCA
2012
0.48
4.232
0.764
0.033
5.509
BBCA
2013
0.451
4.463
0.776
0.027
5.717
BBCA
2014
0.439
4.371
0.771
0.027
5.608
BBCA
2015
0.429
4.361
0.771
0.026
5.587
BBNI
2012
0.427
3.592
0.722
0.041
4.782
BBNI
2013
0.465
4.046
0.753
0.039
5.303
BBNI
2014
0.438
4.752
0.76
0.031
5.981
BBNI
2015
0.301
3.477
0.712
0.031
4.521
BBRI
2012
0.547
4.054
0.753
0.021
5.375
BBRI
2013
0.533
3.752
0.733
0.015
5.033
BBRI
2014
0.342
4.371
0.771
0.022
5.506
BBRI
2015
0.332
4.891
0.771
0.023
6.017
BJBR
2012
0.244
1.636
0.389
0.081
2.35
BJBR
2013
0.51
2.974
0.664
0.061
4.209
BJBR
2014
0.452
2.693
0.629
0.041
3.815
BJBR
2015
0.54
2.566
0.61
0.031
3.747
BBTN
2012
0.378
3.937
0.748
0.071
5.134
BBTN
2013
0.399
3.969
0.748
0.088
5.204
BBTN
2014
0.356
3.368
0.703
0.117
4.544
BBTN
2015
0.41
3.89
0.743
0.073
5.116
BTPN
2012
0.605
2.676
0.626
0.047
3.954
BTPN
2013
0.582
2.728
0.633
0.03
3.973
BTPN
2014
0.469
2.555
0.609
0.034
3.667
BTPN
2015
0.413
2.564
0.61
0.029
3.616
Bukopin
2012
0.435
3.237
0.691
0.039
4.402
Bukopin
2013
0.4
2.575
0.671
0.039
3.685
Bukopin
2014
0.337
2.813
0.644
0.055
3.849
Bukopin
2015
0.354
2.745
0.612
0.026
3.737
CIMB
2012
0.459
3.967
0.748
0.034
5.208
CIMB
2013
0.432
3.783
0.736
0.031
4.982
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kode
CIMB
CIMB
BDMN
BDMN
BDMN
BDMN
DBS
DBS
DBS
DBS
BMRI
BMRI
BMRI
BMRI
MEGA
MEGA
MEGA
MEGA
Mizuho
Mizuho
Mizuho
Mizuho
NISP
NISP
NISP
NISP
PANIN
PANIN
PANIN
PANIN
Permata
Permata
Permata
Permata
SMBC
SMBC
SMBC
SMBC

tahun
CEE
HCE
SCE
RCE
m-vaic
2014
0.307
2.99
0.666
0.366
4.329
2015
0.265
1.947
0.486
0.041
2.739
2012
0.403
3.154
0.683
0.012
4.252
2013
0.374
2.788
0.641
0.022
3.825
2014
0.403
3.291
0.696
0.015
4.405
2015
0.296
2.814
0.645
0.013
3.768
2012
0.353
3.321
0.699
0.016
4.389
2013
0.257
2.803
0.643
0.033
3.736
2014
0.225
2.632
0.62
0.041
3.518
2015
0.172
1.668
0.4
0.043
2.283
2012
0.409
4.667
0.786
0.029
5.891
2013
0.419
4.825
0.793
0.025
6.062
2014
0.404
4.089
0.792
0.021
5.306
2015
0.378
4.485
0.777
0.02
5.66
2012
0.603
3.245
0.692
0.006
4.546
2013
0.494
2.691
0.628
0.008
3.821
2014
0.466
2.953
0.661
0.011
4.091
2015
0.306
3.18
0.686
0.01
4.182
2012
0.206
5.27
0.81
0.009
6.295
2013
0.167
6.43
0.844
0.002
7.443
2014
0.22
7.644
0.869
0.005
8.738
2015
0.199
7.345
0.864
0.003
8.411
2012
0.324
2.585
0.613
0.018
3.54
2013
0.269
2.729
0.634
0.018
3.65
2014
0.278
2.853
0.649
0.018
3.798
2015
0.255
2.829
0.646
0.014
3.744
2012
0.257
5.302
0.812
0.038
6.409
2013
0.285
4.809
0.792
0.026
5.912
2014
0.17
4.129
0.758
0.012
5.069
2015
0.342
3.111
0.679
0.014
4.146
2012
0.336
2.306
0.566
0.094
3.302
2013
0.165
2.329
0.622
0.062
3.178
2014
0.162
1.277
0.217
0.083
1.739
2015
0.202
1.415
0.294
0.001
1.912
2012
0.165
8.118
0.876
0.001
9.16
2013
0.202
9.709
0.897
0.001 10.809
2014
0.219
7.997
0.875
0.001
9.092
2015
0.238
7.204
0.861
0.007
8.31
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kode
UOB
UOB
UOB
UOB

tahun
CEE
HCE
SCE
RCE
m-vaic
2012
0.369
2.742
0.635
0.018
3.764
2013
0.352
2.604
0.616
0.022
3.594
2014
0.284
2.248
0.555
0.026
3.113
2015
0.283
1.978
0.495
0.034
2.79
LAMPIRAN III
TABEL DATA PENELITIAN

kode
tahun
m-vaic TAHUN m-vaic tahun
m-vaic tahun
m-vaic
BBCA
2012
5.221
2013
5.717
2014
5.608
2015
5.587
BBNI
2012
1.582
2013
5.303
2014
5.981
2015
4.521
BBRI
2012
5.375
2013
5.033
2014
5.506
2015
6.017
BJBR
2012
2.35
2013
4.209
2014
3.815
2015
3.747
BBTN
2012
5.134
2013
5.204
2014
4.544
2015
5.116
BTPN
2012
3.954
2013
3.973
2014
3.667
2015
3.166
BUKOPIN
2012
4.402
2013
4.402
2014
3.849
2015
3.737
CIMB
2012
5.208
2013
4.982
2014
4.329
2015
2.739
BDMN
2012
4.252
2013
3.835
2014
4.405
2015
3.768
DBS
2012
4.389
2013
3.736
2014
3.518
2015
2.283
BMRI
2012
5.891
2013
6.062
2014
5.306
2015
5.66
MEGA
2012
4.546
2013
3.821
2014
4.091
2015
4.182
MIZUHO
2012
6.295
2013
7.443
2014
8.738
2015
8.411
NISP
2012
3.09
2013
3.65
2014
3.798
2015
3.744
PANIN
2012
6.409
2013
5.912
2014
5.069
2015
4.146
PERMATA
2012
3.302
2013
3.178
2014
1.739
2015
1.912
SMBC
2012
9.16
2013 10.809
2014
9.092
2015
8.31
UOB
2012
3.764
2013
3.594
2014
3.113
2015
2.79
ket :
biru : Top Performers
merah : Good Performers
kuning : Common
Performers
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LAMPIRAN IV
HASIL UJI PENELITIAN
1. Output Statistik Deskriptif

ROE
Mean
16.97458
Median
15.52500
Maximum 38.66000
Minimum 0.630000
Std. Dev. 8.089647
Skewness 0.376959
Kurtosis 2.793616
Jarque-Bera 1.832962
Probability 0.399924
Observations
72

CEE
0.353361
0.353500
0.605000
0.162000
0.114556
0.142110
2.304016
1.695527
0.428372
72

HCE
3.715889
3.241000
9.709000
1.277000
1.645979
1.521836
5.430147
45.50865
0.000000
72

SCE
0.685333
0.691500
0.897000
0.217000
0.126103
-1.234905
5.619487
38.88502
0.000000
72

DATA tanpa Mvaic
Common effect
Dependent Variable: ROE
Method: Panel Least Squares
Date: 08/22/16 Time: 18:57
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 72
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CEE
HCE
SCE
RCE
C

45.61759
0.548882
13.73803
17.37693
-11.09752

7.290554
0.788024
10.24140
15.55477
4.604545

6.257081
0.696529
1.341421
1.117145
-2.410124

0.0000
0.4885
0.1843
0.2679
0.0187

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.508562
0.479223
5.817762
2267.706
-226.3585
17.33367
0.000000

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

17.13917
8.061762
6.426624
6.584726
6.489565
0.935416
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RCE
0.035028
0.026000
0.366000
0.001000
0.046048
5.379095
38.41578
4110.048
0.000000
72

2. Output Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

4.586477
67.663706

(17,50)
17

0.0000
0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROE
Method: Panel Least Squares
Date: 08/22/16 Time: 18:59
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 72
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CEE
HCE
SCE
RCE
C

45.61759
0.548882
13.73803
17.37693
-11.09752

7.290554
0.788024
10.24140
15.55477
4.604545

6.257081
0.696529
1.341421
1.117145
-2.410124

0.0000
0.4885
0.1843
0.2679
0.0187

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.508562
0.479223
5.817762
2267.706
-226.3585
17.33367
0.000000

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

17.13917
8.061762
6.426624
6.584726
6.489565
0.935416
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3. Output Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

4.491321

4

0.3436

Random

Var(Diff.)

Prob.

36.030179
0.669474
11.136090
12.110370

50.053908
0.225920
32.642425
23.370324

0.0815
0.3273
0.5673
0.3129

Cross-section random
Cross-section random effects test comparisons:
Variable
CEE
HCE
SCE
RCE

Fixed
23.704041
1.135108
14.404103
7.231542

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROE
Method: Panel Least Squares
Date: 08/22/16 Time: 19:00
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 72
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CEE
HCE
SCE
RCE

-5.544882
23.70404
1.135108
14.40410
7.231542

5.352128
10.46616
0.886096
11.22100
14.15763

-1.036014
2.264826
1.281022
1.283674
0.510788

0.3052
0.0279
0.2061
0.2052
0.6117

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.807987
0.727342
4.209583
886.0296
-192.5266
10.01902
0.000000

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

17.13917
8.061762
5.959072
6.654720
6.236012
2.145296

Pengaruh kinerja modal..., Dahlia Sukma Halin, Ma.-IBS, 2016

4. Output Uji Normalitas
9

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 72

8
7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.60e-15
-0.611060
15.98199
-10.87931
5.782737
0.659359
3.461606

Jarque-Bera
Probability

5.856296
0.053496
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5. Output Regresi Random Effect Model
Dependent Variable: ROE
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/22/16 Time: 18:59
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 72
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CEE
HCE
SCE
RCE
C

36.03018
0.669474
11.13609
12.11037
-6.161496

7.712761
0.747827
9.657555
13.30670
4.641713

4.671502
0.895225
1.153096
0.910096
-1.327419

0.0000
0.3739
0.2530
0.3660
0.1889

Effects Specification
Cross-section random
Idiosyncratic random

S.D.
4.326540
4.209583

Rho
0.5137
0.4863

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.401653
0.365931
4.224990
11.24378
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

7.497764
5.305878
1195.986
1.604325

Unweighted Statistics
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R-squared
Sum squared resid

0.485475
2374.243

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

17.13917
0.808152

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

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

4.491321

4

0.3436

Random

Var(Diff.)

Prob.

36.030179
0.669474
11.136090
12.110370

50.053908
0.225920
32.642425
23.370324

0.0815
0.3273
0.5673
0.3129

Cross-section random
Cross-section random effects test comparisons:
Variable
CEE
HCE
SCE
RCE

Fixed
23.704041
1.135108
14.404103
7.231542

6. Output Uji Multikolineritas

CEE
HCE
SCE
RCE

CEE
1.000000
-0.247469
0.116282
0.025363

HCE
-0.247469
1.000000
0.781756
-0.260623

SCE
0.116282
0.781756
1.000000
-0.197684
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RCE
0.025363
-0.260623
-0.197684
1.000000

7. Output Uji Autokorelasi
Dependent Variable: ROE
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/22/16 Time: 18:59
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 72
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CEE
HCE
SCE
RCE
C

36.03018
0.669474
11.13609
12.11037
-6.161496

7.712761
0.747827
9.657555
13.30670
4.641713

4.671502
0.895225
1.153096
0.910096
-1.327419

0.0000
0.3739
0.2530
0.3660
0.1889

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

4.326540
4.209583

Rho
0.5137
0.4863

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.401653
0.365931
4.224990
11.24378
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

7.497764
5.305878
1195.986
1.604325

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.485475
2374.243

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

17.13917
0.808152
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8. Output Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/22/16 Time: 19:30
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (balanced) observations: 72
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CEE
HCE
SCE
RCE
C

2.546382
0.598889
-6.854028
8.577472
3.293305

2.893539
0.312758
4.064697
6.173515
1.827492

0.880023
1.914865
-1.686234
1.389398
1.802090

0.3820
0.0598
0.0964
0.1693
0.0760

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.069399
0.013841
2.309005
357.2107
-159.8233
1.249121
0.298780

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

1.983506
2.325152
4.578426
4.736527
4.641366
1.322896
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