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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA) dan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rata-rata intellectual capital pada perbankan di Indonesia dan 

Malaysia. Penelitian ini menggunakan model Pulic- Value Added Intellectual 

Coefficients (VAICTM), dengan menguji hubungan antara Value Added 

Intellectual Coefficients (VAICTM) dari tiga sumber daya utama perusahaan 

(capital employed, human capital dan structural capital) dengan kinerja keuangan 

(ROA). Data yang digunakan adalah laporan keuangan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia pada tahun 2011-2014. 

Penarikan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling sehingga 

diperoleh 20 perusahaan perbankan yang terdiri dari 10 perbankan di Indonesia 

dan 10 perbankan di Malaysia yang digunakan sebagai sampel penelitian. Metode 

yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital (VAICTM) 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan terdapat perbedaan rata-rata 

intellectual capital pada perbankan di Indonesia dan Malaysia. Ditandai dengan 

nilai rata-rata (mean) pada perbankan di Malaysia lebih tinggi daripada rata-rata 

(mean) pada perbankan di Indonesia. 

Kata Kunci: Value Added Intellectual Coefficients (VAICTM), Return On 

Assets (ROA). 
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ABSTRACT 

 This research aimed to examine the effect of intellectual capital on the 

banking return of assets (ROA) and to determine whether there are differences in 

the average of intellectual capital in Indonesia’s and Malaysia’s banking. This 

research uses a Pulic- Value Added Intellectual Coefficients (VAICTM) model, by 

examining the connection between the Value Added Intellectual Coefficients 

(VAICTM) from the three major resources of company (capital employed, human 

capital and structural capital) withreturn of assets (ROA). Data used are banking 

financial statements of banks listed on the Indonesia Stock Exchange and the 

Malaysia Stock Exchange in period 2011-2014. Sampling was done using 

purposive sampling so that obtained the 20 banking institutions which consisting 

of 10 banks in Indonesia and 10 banks in Malaysia were used as research 

samples. The method used is the panel data regression analysis with significance 

level of 5%. 

 The results of this research showed that intellectual capital (VAICTM) 

affects a significant positive on ROA, and there are differences in the average of 

intellectual capital in Indonesia’s and Malaysia’s banking. It’s marked with the 

average value (mean) in Malaysia’s banking is higher than the average value 

(mean) of Indonesia’s banking. 

 

Keywords: Value Added Intellectual Coefficients (VAICTM), Return on Assets 

(ROA)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemampuan perusahaan untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pokoknya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan 

untuk meningkatkan kualitas perusahaan di masa yang akan datang. Hasil 

pengukuran kinerja sangat berguna bagi semua pihak (eksternal dan internal), 

karena pengukuran dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal 

maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki 

kredibilitas yang baik (Munawir, 2008 :53). Kinerja perusahaan salah satunya 

dapat dilihat dengan menganalisa laporan keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Analisis laporan keuangan adalah proses penilaian laporan keuangan 

beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi 

kondisi keuangan perusahaan yang telah dicapai. Alat ukur yang digunakan dalam 

melakukan analisa laporan keuangan pada dasarnya dapat dilakukan dengan 

melihat dari rasio keuangan perusahaan, dimana rasio tersebut memiliki dua 

macam perbandingan, yaitu: (1) Membandingkan rasio sekarang (present ratio) 

dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu (histories ratio) atau dengan rasio-
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rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang 

sama. (2) Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio 

sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis. (Yunanto, Juli 2008). 

Sejak tahun 1990-an, perhatian terhadap praktik pengelolaan aset tidak 

berwujud (intangible assets) telah meningkat secara drastis (Harisson dan 

Sullivan, 2000). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan 

pengukuran intangible assets tersebut adalah intellectual capital (IC) yang telah 

menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen ataupun 

akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000; Sullivan dan Sullivan, 2000). Dari pernyataan 

tersebut, beberapa contoh dari aset tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan 

dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, hak kekayaan 

intelektual. Selain itu juga ditambahkan piranti lunak komputer, hak paten, hak 

cipta, film gambar hidup, daftar pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak pemasaran, 

waralaba, dan pangsa pasar (Ulum, 2009). 

Perbedaan antara intangible assets dan intellectual capital telah disamakan 

kedalam pengertian intangible yang keduanya dirujuk pada istilah goodwill (APB, 

1970; ASB, 1997; IASB; 2004 dalam Ulum, 2009). Hal ini dapat ditelusuri pada 

awal tahun 1980-an ketika catatan dan pemahaman umum tentang nilai intangible, 

biasanya diberi nama goodwill, mulai tampak dalam praktik bisnis dan akuntansi.  

Penelusuran praktik pencatatan intangible tersebut, menemukan bahwa 

akuntan tradisional tidak dapat menyajikan informasi tentang identifikasi dan 

pengukuran intangibles dalam organisasi, khususnya organisasi yang berbasis 
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ilmu pengetahuan. Jenis intangible baru seperti hubungan dengan pelanggan, 

kompetensi dan pengetahuan karyawan, model-model simulasi, sistem 

administrasi dan komputer tidak diakui dalam model pelaporan manajemen dan 

keuangan tradisional (Guthie et al, 1999). Bahkan dalam praktiknya, beberapa 

intangible tradisional seperti penulisan merek, paten dan goodwill, masih jarang 

dilakukan dalam laporan keuangan (IFA, 1998; IASB, 2004). Kenyataannya, IAS 

38 tentang intangible assets melarang pengakuan merek yang diciptakan secara 

internal, logo (mastheads), judul publikasi, dan daftar pelanggan (IASB, 2004 

dalam Ulum, 2009;3).  

Intellectual capital merupakan salah satu ukuran kesuksesan untuk lebih 

unggul dan kompetitif yang menciptakan nilai tambah suatu perusahaan dalam 

menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Pengungkapan intellectual 

capital sebagai asset tidak berwujud yang terdapat dalam laporan keuangan telah 

banyak dilakukan untuk menentukan nilai (value) serta meningkatkan kinerja 

(performance) perusahaan. Intellectual capital mencakup semua proses dan aset 

yang tidak biasanya ditampilkan pada neraca dan semua yang tidak berwujud aset 

(merek dagang, paten, dan merek) yang metode akuntansi modern menganggap 

itu termasuk jumlah dari pengetahuan anggotanya dan terjemahan 

praktisnya/pengetahuan (Roos et al, 1997). Oleh karena itu, perusahaan 

membutuhkan informasi yang relevan mengenai intangible asset perusahaan 

dalam mengungkapkan nilai dan kinerjanya. 

 Istilah intellectual capital pertama kali diperkenalkan oleh John Kenneth 

Galbraith pada tahun 1969 yang kemudian dikembangkan oleh Peter F. Drucker 
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tahun 1993 (Bontis, 2000). Pengakuan tentang intellectual capital dalam 

menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif mendapatkan perhatian besar bagi 

para akademisi terutama akuntan. Hal ini menyebabkan banyaknya 

pengembangan metode dalam pengukuran intellectual capital. Beberapa konsep 

pengukuran telah diciptakan dan dikembangkan oleh beberapa peneliti, salah 

satunya adalah model yang dikembangkan oleh Pulic (1998). 

Model Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) yang diciptakan 

Pulic (1998) mengukur efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan 

intelektual perusahaan. Resources based view menyatakan bahwa apabila IC dapat 

dikelola dengan baik maka dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin baik 

perusahaan mengelola intellectual capital yang dimiliki, semakin baik pula 

kompetensi khas perusahaan yang diharapkan mampu mendukung kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing, maka perusahaan itu memiliki 

peluang untuk meningkatkan laba bersih (Net Income). 

Peningkatan laba bersih dipengaruhi oleh penggunaan secara efisien pada 

aset perusahaan yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan lain-lain. Dengan 

memperhatikan laba bersih perusahaan dan pengelolaan aset perusahaan secara 

efisien maka nilai ROA akan meningkat. Komponen utama VAICTM adalah 

physical capital (VACA - Value Added Capital Employed), human capital 

(VAHU - Value Added Human Capital), dan structural capital (STVA - 

Structural Capital Value Added).  
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Capital Employed  merupakan hubungan yang harmonis/association 

network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal 

dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal 

dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari 

hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar 

(Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Human capital merupakan pengetahuan, skill, 

dan pengalaman pegawai yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap, dan 

kecerdasan intelektual (Astuti, 2005).Structural capital meliputi seluruh non-

human storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini 

adalah database, organizational charts, process manuals,strategies, routines dan 

segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya 

(Ulum, 2008).Bukti bahwa VAICTM berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

perbankan dapat dibuktikan dari hasil penelitian Basar (2010) VAICTM 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Kartika & Hatane (2013) 

menemukan bahwa VAICTM berpengaruh  negatif terhadap kinerja perusahaan 

(ROA). Wibowo & Sabeni (2013) menemukan bahwa VAICTM berpengaruh 

positif terhadap ROA. Menurut Muhammad & Ismail (2009) VAICTM 

berpengaruh positif terhadap ROA. Joshi, Cahill, Sidhu & Kansal (2013) VAICTM  

juga menemukan bahwa berpengaruh positif terhadap ROA. 

Pengaruh VAICTM dalam perbankan dapat mendorong bank-bank dalam 

negeri berusaha untuk terus bersaing dengan bank asing regional yang masuk ke 

Indonesia. Tahun 2015 ini merupakan tahun mulai direalisasikannya kesepakatan 

Indonesia bersama sepuluh Negara di Asia Tenggara lainnya dalam membentuk 

Intellectual Capital..., Dian Wilujeng Dahniar, Ak.-IBS, 2016



Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diantaranya Brunei, Filipina, Indonesia, 

Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

Ditambah dengan adanya integrasi jasa keuangan ASEAN pada tahun 2020, maka 

perbankan asing akan membanjiri Indonesia (Rahmawati, 2015). MEA adalah 

transformasi ASEAN menjadi sebuah wilayah dimana barang, jasa dan tenaga 

kerja terampil dapat bergerak bebas tanpa batas yang didukung dengan pergerakan 

modal yang lebih bebas (Santoso, Tjahjono, et al, 2008). Namun MEA 2015 ini 

harus dijadikan masa pembenahan diri perbankan nasional hingga kurun waktu 5 

tahun ke depan agar dapat memiliki daya saing dengan bank-bank regional asing. 

Saat ini perbankan nasional sudah didominasi oleh bank asing dan bank lokal 

yang dimiliki orang asing.   

Penelitian ini menggunakan negara Indonesia dan Malaysia, karena 

Indonesia-Malaysia termasuk kedalam MEA. Malaysia merupakan negara yang 

berbatasan langsung dengan Indonesia, baik Malaysia bagian barat maupun 

Malaysia pada bagian timur. Selain itu, bangsa Malaysia memiliki banyak 

kesamaan dalam beberapa hal. Sampai saat ini hubungan Indonesia-Malaysia 

terikat kuat baik dalam kerja sama regional maupun kerja sama bilateral 

antarkedua negara (Sugiharyanto, 2007). Sudah banyak kerjasama yang dilakukan 

Indonesia-Malaysia antara lain bidang pendidikan, keuangan, IPTEK dan lain-

lain. Dalam bidang keuangan, Indonesia-Malaysia telah terjalin cukup baik. Salah 

satunya peningkatan dalam perbankan. (Sugiharyanto, 2007) 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh 

Dwipayani & Prastiwi, yang berjudul “Pengaruh Intellectual Capital terhadap 
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profitabilitas dan kinerja pasar”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah (1) Penelitian ini hanya menggunakan Return On Asset (ROA) 

sebagai Variabledependen yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan (2) 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2009-

2012. Sedangkan pada penelitian ini, tahun pengamatannya adalah 2011-2014. (3) 

Sampel pada pengamatan yang dilakukan sebelumnya adalah perusahaan 

perdagangan dan jasa yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia, sedangkan 

sampel dalam penelitian ini adalah 8 Perbankan yang memiliki Total Asset 

tertinggi di Indonesia dan 8 Perbankan yang memiliki Total Asset tertinggi di 

Malaysia. (4) Penelitian ini merupakan studi komparasi Perbankan Indonesia dan 

Malaysia. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil 

judul “Intellectual Capital dan Kinerja Perbankan 2011-2014 (Studi Komparasi: 

Perbankan Indonesia dan Malaysia)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Intellectual capital saat ini merupakan bagian dari perusahaan yang 

sangatpenting terutama bagi perusahaan yang berbasis pengetahuan (knowledge-

basedcompany).IC yang merupakan intangible asset adalah sesuatu yang tidak 

mudahuntuk diukur, karena itulah kemudian muncul konsep value added 

intellectualcoefficient (VAICTM) yang menjadi solusi untuk melaporkan IC 

dengan mengacupada informasi keuangan perusahaan (Pulic, 1998; 2000) 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, makamasalah 

penelitian ini adalah:  
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1. Apakah Intellectual capital  mempengaruhi Kinerja Perbankanpada bank di 

Indonesia dan Malaysia? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Intellectual Capital pada bank di 

Indonesia dan Malaysia? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan: 

1. Untuk membuktikan pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja 

Perbankanpadabank di Indonesia dan Malaysia. 

2. Untuk membuktikan adakah perbedaan rata-rata Intellectual Capital pada 

bank di Indonesia dan Malaysia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak pemakai 

laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis, memperoleh tambahan pengetahuan mengenai 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan khususnya 

perusahaan perbankan. 

2. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang intellectual capital, khususnya 

yang terkait dengan pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan perbankan. 

3. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan 

perbankan dalam meningkatkan intellectual capital yang dimilikinya 
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sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dibandingkan 

perusahaan lainnya dan dapat bersaing dalam MEA. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, 

maka penulis membagi menjadi 5 bab yaitu : 

BAB I   :   PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai 

adanya hubungan antara Intellectual Capital sebagai alat untuk 

menilai kinerja perbankan dengan menggunakan Return On 

Asset (ROA) pada bank di Indonesia dan Malaysia sehingga 

terdapat beberapa rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :   LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori yang digunakan dalam 

menganalisis pengaruh Intellectual Capital dan kinerja 

perbankan pada bank di Indonesia dan Malaysia. Teori tersebut 

antara lain teori yang menjelaskan mengenai Resources Based 

Theory dan kinerja keuangan. Bab ini  juga memuat penelitian 

terdahulu mengenai pengaruh Intellectual Capital terhadap 

kinerja keuangan, pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 
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BAB III :   METODE PENELITIAN  

Bab yang berisi mengenai jenis penelitian, data yang digunakan, 

Operasional variabel, dan model penelitian atau teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data. 

BAB IV  :   HASIL DAN ANALISIS 

Bab yang menguraikan tentang analisis, interpretasi, dan 

pembahasan yang mengacu pada hasil pengolahan data yang 

dilakukan sehingga dapat menjawab secara ilmiah permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

BAB V :   KESIMPULAN  

Bab ini mencakup uraian yang berisi kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil penelitian oleh penulisan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Resource Based Theory 

Resource Based Theory (RBT) atau dikenal juga dengan teori berbasis 

sumber daya menggunakan pendekatan berbasis sumber daya dalam analisis 

keunggulan bersaingnya. Merupakan suatu pemikiran yang berkembang dalam 

manajemen strategik dan keunggulan kompetiti perusahaan yang menganalisis 

dan menginterpretasikan sumber daya organisasi untuk memahami bagaimana 

organisasi mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. RBT dipelopori oleh 

Penrose (1959), mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan sifatnya 

heterogen, Sejumlah resource yang produktif yang dimiliki dapat menciptakan 

competitive advantage bagi perusahaan, namun perlu diingat pula bahwa 

perusahaan memiliki batasan tertentu, baik dalam resource yang dimilikinya 

maupun dari kemampuan untuk menyatukan firm resources 

Teori RBV memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki perusahaan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan 

perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif 

bagi perusahaan. Sumber daya harus memenuhi kriteria “VRIN” agar dapat 

memberikan keunggulan kompetitif dan kinerja yang berkelanjutan. Kriteria 

VRIN adalah sebagai berikut : 
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a. Valuable (V): Sumber daya akan menjadi berharga jika dapat memberikan 

nilai strategis pada perusahaan.  

b. Rare (R): Sumber daya yang sulit untuk ditemukan diantara para pesaing 

dan menjadi potensi perusahaan. 

c.  Imperfect Imitability (I): Sumber daya dapat menjadi sumber keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan hanya jika perusahaan yang tidak 

memegang sumber daya ini tidak bisa mendapatkan mereka atau tidak 

dapat meniru sumber daya tersebut. 

d. Non-Substitution (N): Non-substitusi berarti bahwa sumber daya tidak 

dapat disubstitusikan oleh sumber daya alternatif lainnya. (Barney, 1991) 

Barney (1991) menyatakan bahwa dalam perspektif RBT, firmresources 

meliputi seluruh aset, kapabilitas, proses organisasional, atribut-atribut 

perusahaan, informasi, knowledge, dan lain-lain yang dikendalikan oleh 

perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memahami dan 

mengimplementasikan strategi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perusahaan.  

Dari  penjelasan tersebut, RBV sangat tepat untuk menjelaskan penelitian 

tentang IC, karema Resource-based view perusahaan merupakan sumber daya 

utama dibalik keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Aset tidak berwujud 

merupakan salah satu aset strategis yang memiliki karakteristik fundamental 

seperti sulit ditiru, langka, tidak mudah disubstitusikan dan juga tidak berwujud. 

Kriteria spesifik diatas menyebabkan berkurangnya jumlah intangible asset yang 

dikualifikasikan sebagai aset strategis dan kemudian secara khusus modal 

Intellectual Capital..., Dian Wilujeng Dahniar, Ak.-IBS, 2016

http://ihyaul.staff.umm.ac.id/AYAH/Bismillah-PhD/DISERTATION%20PROJECT/2-Ujian%20Pra-Kualifikasi%20%28Preliminary%29/Bismillah%20PRELIM%20Smt%202%201,5%20space%20OK.doc#_ENREF_14


intelektual muncul sebagai aset tidak berwujud yang memenuhi kriteria sebagai 

aset strategis (Belkaoui, 2003). Selanjutnya, (Belkaoui, 2003) menjelaskan bahwa 

modal intelektual merupakan aset strategis yang memiliki dampak positif bagi 

kinerja perusahaan yang diukur melalui profitabilitas yang diciptakan perusahaan. 

2.2 Definisi Bank dan Karakteristik Industri Perbankan 

 Pada Pasal 1 (butir 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

dikatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”.  

Menurut Firer & William (2003), industri perbankan adalah salah satu 

sektor yang memiliki IC paling intensif. Selain itu, dari aspek intelektual, secara 

keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan 

sektor ekonomi lainnya (Ulum, 2008). Penelitian Ulum (2008), Ting & Lean 

(2009), serta Mavridis (2005) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan 

perbankan sangat dipengaruhi oleh IC. 

2.3 Intellectual Capital  

Intellectual capital atau modal intelektual memiliki peran yang sangat 

penting dan strategis di perusahaan. (Hartono, 2001) mendefinisikan intellectual 

capital sebagai “intellectual capital as the intellectual material that has been 

formalized, capture and leveraged to create wealth by producing a higher value 

assets”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intellectual capital 

Intellectual Capital..., Dian Wilujeng Dahniar, Ak.-IBS, 2016



merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang 

akhirnya mendatangkan future economic benefit pada perusahaan tersebut. Jadi 

inti dari keberadaan intellectual capital adalah pengetahuan itu sendiri yang 

didukung proses informasi untuk menjalin hubungan dengan pihak luar.  

Bontis et al.(2000) menyatakan bahwa secara umum, para peneliti 

mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: capital employed (CA), 

human capital (HC), structural capital (SC). Menurut Bontis et al.(2000), secara 

sederhana CA adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing channelsdan 

customer relationship dimana suatu organisasi mengembangkannya melalui 

jalannya bisnis. HC merepresentasikan individual knowledge stock suatu 

organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. HC merupakan kombinasi 

dari genetic inheritance; education; experience, and attitude tentang kehidupan 

dan bisnis. Lebih lanjut Bontis et al.(2000) menyebutkan bahwa SC meliputi 

seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam 

hal ini adalah database, organisational charts, process manuals, strategies, 

routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai 

materialnya. (Bontis et al., 2000).  

Kooistra dan Zijlstra (2001) mendefinisikan modal intelektual sebagai 

material yang telah diformalkan, diperoleh, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan 

aset yang bernilai lebih tinggi. Menurut (Purnomosidhi, 2006) menyatakan modal 

intelektualmeliputi pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pengalaman 

yang dapat digunakan secara bersama untuk menciptakan kekayaan (wealth). 

Sedangkan (Purnomosidhi, 2006) berpendapat bahwa modal intelektual adalah 
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informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk 

menciptakan nilai. (Hong Solikhah, 2010) mengartikan intellectual capital 

sebagai aset berbasis pengetahuan dalam perusahaan yang menjadi basis 

kompetensi inti perusahaan yang dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan 

bersaing.  

Intellectual capital mewakili sumber daya yang bernilai dan kemampuan 

untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan (Nahapiet dan Ghoshal, 

1998). Namun demikian, (Dzinkowski,2000) berpendapat bahwa intellectual 

capital merupakan hasil akhir dari proses transformasi pengetahuan atau 

pengetahuan itu sendiri yang ditransformasikan ke dalam intellectual property 

atau intellectual assets perusahaan.  

Metode VAIC™, dikembangkan oleh Pulic (1998), didesain untuk 

menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 

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

perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan value added (VA). Tan et al. (2007) menyatakan bahwa output 

(OUT) merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang 

dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan 

dalam memperoleh revenue. Menurut Tan et al. (2007), hal penting dalam model 

ini adalah bahwa beban karyawan (labour expenses) tidak termasuk dalam IN. 

VAICTM = VACA + VAHU + STVA 

Dimana: 

VAICTM = Value Added Intellectual Capital 
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VACA = Value added Capital Employed 

VAHU =  Value Added Human Capital 

STVA = Structural Capital Value Added 

Peneliti menyimpulkan bahwa Intellectual Capital merupakan asset tidak 

berwujud (intangible asset) yang sangat penting untuk perusahaan. Karena apabila 

intellectual capital perusahaan baik, maka dapat dimanfaatkan untuk 

memproduksi asset perusahaan yang nilainya lebih tinggi. Intellectual capital 

dapat ditingkatkan dengan memiliki pengetahuan, sumber daya, teknologi, kinerja 

karyawan, yang apabila dikelola dengan baik dapat meningktkan kinerja keuangan 

perusahaan.  

2.4 Kinerja Keuangan  

Menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang 

dimilikinya. Pengertian kinerja keuangan suatu perusahaan menunjukkan kaitan 

yang cukup erat dengan penilaian mengenai sehat atau tidak sehatnya suatu 

perusahaan. Sehingga jika kinerjanya baik, maka baik pula tingkat kesehatan 

perusahaan tersebut. dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan 

perbankan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang 

menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator 

profitabilitas, kecukupan modal, dan likuiditas. 

2.4.1 Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan alat ukur tingkatpendapatan 

atauoperasionalperusahaanuntuk jangkawaktu tertentu. Pendapatan tersebut 
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mampumempengaruhi kemampuanperusahaan untukmeningkatkan pendapatan 

danpembiayaan ekuitas, serta mampu mempengaruhi posisilikuiditas 

perusahaandankemampuan pertumbuhan perusahaan. sebagai konsekuensinya, 

baikkreditur daninvestortertarikdalam mengevaluasikekuatanproduktif. (Kieso, 

2011;671)) Rasio yang termasuk rasio profitabilitas antara lain: 

1. Return On Asset (ROA) 

Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa 

baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan 

informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara 

berkesinambungan (Supriyono. 1999). 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan 

keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk 

beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan 

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, 

sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. 

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja 

manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau 

tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan mereka 

dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa 

periode, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang 
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telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk 

periode ke depan. 

Return on Assetsadalah profitabilitas kunci yang mengukur jumlah 

profityang diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. ROA 

memperlihatkankemampuan perusahaan dalam melakukan efisisensi 

penggunaan total aset untukoperasional perusahaan.ROA memberikan 

gambaran kepada investor tentang bagaimana perusahaan 

mengkonversikan uang yang telah diinvestasikan dalam laba bersih.Jadi, 

ROAadalah indikator dari profitabilitas perusahaan dalam menggunakan 

asetnya untukmenghasilkan laba bersih. 

ROA dihitung dengan membagi laba bersih (net income)dengan 

rata-rata total asset perusahaan.Semakin tinggi nilai ROA, maka 

perusahaantersebut semakin efisien dalam menggunakan asetnya.Hal ini 

berarti bahwaperusahaan tersebut dapatmenghasilkan uang (earnings) 

yang lebih banyak denganinvestasi yang sedikit. 

Return on Asset (ROA) : 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑳𝑳𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑻𝑻𝑩𝑩𝑨𝑨𝑳𝑳

 

ROA merupakan alat ukur kinerja keuangan perbankan yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Return on equity (ROE) 

Return on equity merupakan rasio untuk mengukur profitabilitas dari sudut 

pandang pemegang saham. ROE merupakan perbandingan antara laba 

bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on equity merupakan 

suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para 
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pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang 

saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan 

(Kieso, 2011) 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 𝑺𝑺𝑩𝑩𝑻𝑻𝑩𝑩𝑻𝑻𝑳𝑳𝑩𝑩 𝑷𝑷𝑳𝑳𝑷𝑷𝑳𝑳𝑨𝑨

𝑹𝑹𝑨𝑨𝑬𝑬𝑩𝑩𝑻𝑻𝑳𝑳𝑩𝑩
 

3. Net profit margin (NPM) 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin 

tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan (Kieso, 

2011). Dapat dihitung dengan rumus: 

𝑵𝑵𝑷𝑷𝑵𝑵 =  
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 𝑺𝑺𝑩𝑩𝑻𝑻𝑩𝑩𝑻𝑻𝑳𝑳𝑩𝑩 𝑷𝑷𝑳𝑳𝑷𝑷𝑳𝑳𝑨𝑨

𝑷𝑷𝑩𝑩𝑷𝑷𝑷𝑷𝑬𝑬𝑳𝑳𝑻𝑻𝑳𝑳𝑷𝑷
 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu tentang intellectual capital sudah banyak dilakukan 

oleh para peneliti di dalam maupun luar negeri. Basar (2009) menggunakan 

pendekatan VAIC untuk mengukur hubungan antara IC dan ROA, dengan 

mengambil sampel 25 bank yang teridiri dari 15 bank komesial dan 10 bank asing 

yang terdaftar di BEI. Hasilnya menunjukan bahwa VAIC berpengaruh positif 

yang signikan terhadap ROA. 

Kartika dan Hatane (2013), meneliti Pengaruh Intellectual Capital pada 

Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2007-

2011. Hasil penelitiannya dapat membuktikan adanya VAHU tidak berpengaruh 

terhadap ROA, VACA dan STVA berpengaruh positif signifikan tethadap ROA 

Intellectual Capital..., Dian Wilujeng Dahniar, Ak.-IBS, 2016



Wibowo & Sabeni (2013) meneliti Analisis Value Added sebagai 

indikator Intellectual Capital dan konsekuensinya terhadap kinerja perbankan. 

Hasilnya menunjukatn bahwa VAICTM signifikan terhadap ROA. 

Maheran (2009) menguji tentang Intellectual Capital Efficiency and 

Firm’s Performance: Study on Malaysian Financial Sectors. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Malaysia, 

meliputi perbankan, asuransi dan broker. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

VAICTM berpengaruh signifikan terhadap ROA 

Joshi, Cahill, Sidhu & Kansal (2013) meneliti tentang Intellectual Capital 

and Financial performance: an evaluation of the Australian Financial Sector. 

Sampel dalam penilitian ini adalah 40 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar 

di ASX, meliputi perdagangan dan investasi bank, asuransi, REITs dan keuangan 

yang terdiversifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa VAICTM berpengaruh positif 

terhadap ROA. 

Najibullah, Syed (2005) meneliti tentang An Imperical Investigation of the 

Relationship Between Intellectual Capital and Firm’s Market Value and 

Financial Performance in Context of Commercial Banks of Bangladesh. Sampel 

dalam penilitian sebanyak 22 bank yang terdaftar di Bursa Efek Dhaka, 

Bangladesh. Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa VAICTM tidak signifikan 

terhadap ROA karena kurang kuatnya VAICTM terhadap kinerja keuangan, bank di 

Bangladesh mencoba meningkatkan produktivitasnya pada asset berwujud, dan 

kurang mengoptimalkan sumberdaya nya. 
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Tabel 2.1 
Peneltian Terdahulu 

 
Nama Peneliti 

dan Tahun 
Penelitian 

Judul Penelitian Variable Hasil 

Fahmi Basyar 
(2010) 

Pengaruh Modal 
Intelektual 
(Intellectual 
Capital/IC) terhadap 
Return On Asset 
perusahaan 
perbankan yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2007-
2009 

Dependen : 
ROA 
Independen : 
VAICTM 

VAIC berpengaruh 
positif terhadap 
ROA 

Martha Kartika, 
Saarce Elsye 
Hatane (2013) 

Pengaruh 
Intellectual Capital 
pada Profitabilitas 
Perusahaan 
Perbankan yang 
Terdaftar di BEI 
Pada Tahun 2007-
2011 

Dependen : 
ROA 
Independen : 
VAICTM 

VAICTM  
berpengaruh positif 
signifikan tethadap 
ROA 

Eko Wibowo, 
Arifin Sabeni 
(2013) 

Analisis Value 
Added sebagai 
indikator Intellectual 
Capital dan 
konsekuensinya 
terhadap kinerja 
perbankan 

Dependen : 
ROA 
Independen : 
VAICTM 

VAICTM signifikan 
terhadap ROA 

Nik Nik 
Muhammad 
Maheran, 
Md Khairu 
Amin Ismail 
(2009) 

Intellectual Capital 
Efficiency and 
Firm’s Performance: 
Study on Malaysian 
Financial Sectors  

Dependen : 
ROA 
Independen : 
VAICTM 

VAICTM 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROA 

Mahesh Joshi, 
Daryll Cahill, 
Jasvinder Sidhu, 
Monika Kansal 
(2013) 

Intellectual Capital 
and Financial 
performance: an 
evaluation of the 
Australian Financial 
Sector 

Dependen : 
ROA 
Independen : 
VAICTM 
 

VAICTM 

berpengaruh positif 
terhadap ROA 

Syed Najibullah 
(2005) 

An Imperical 
Investigation of the 

Dependen : 
ROA 

VAICTM tidak 
berpengaruh 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Relationship 
Between Intellectual 
Capital and Firm’s 
Market Value and 
Financial 
Performance in 
Context of 
Commercial Banks 
of Bangladesh 

Independen : 
VAICTM 

signifikan terhadap 
ROA 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Metode VAICTM (Value Added Intellectual Coefficient) dikembangkan 

oleh Pulic (1998) didesain untuk menyajikan informasi tentang value creation 

efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible 

asset) yang dimiliki perusahaan. Komponen utama dari VAIC™ dapat dilihat dari 

sumber daya perusahaan, yaitu physical capital (VACA – value added capital 

employed), human capital (VAHU – value added human capital), dan structural 

capital (STVA – structural capital value added), (Ulum, 2008). 

Kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Intellectual 
Capital(VAIC™

) : 

 

ROA H1 (+) 

Variabel Kontrol : 

Bank Size 
VAIC_DCountry 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

Bagi perusahaan, sumber daya manusia-karyawan merupakan sumber daya 

kunci perusahaan.Apabila pasar mengetahui bahwa karyawan perusahaan tersebut 

dikelola dengan baik sehinggamereka dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan yang dimilikinya dan menghasilkankaryawan yang berkeahlian dan 

berketrampilan tinggi, maka dengan didukung karyawan yangseperti itu 

perusahaan akan berkembang. Berdasarkan konsep RBT, perusahaan yang mampu 

mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif maka hal tersebut dapat 

menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Sumber daya 

manusia yang berketerampilan dan kompetensi tinggi merupakan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan dan 

mengelola potensi yang dimiliki karyawannya dengan baik, maka hal itu dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat, 

maka pendapatan dan profit perusahaan juga akan meningkatkan.  

2.7.1. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan 

Teori RBV memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki perusahaan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan 

perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif 

bagi perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui kinerja dan 

prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan. Kinerja keuangan juga menunjukkan 

efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

Ukuran kinerja yang biasanya digunakan adalah ukuran kinerja keuangan yang 

ditunjukkan oleh laporan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran 
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mengenai posisi keuangan perusahaan. Untuk menjalankan perusahaannya dan 

memiliki kinerja keuangan yang bagus jika dapat mengelola sumber daya yang 

dimilikinya secara efektif dan efisien untuk menciptakan keunggulan kompetitif. 

Dengan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh para pesaing maka 

perusahaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan. 

Peningkatan pendapatan tersebut akan berdampak pada membaiknya keuangan 

perusahaan. 

H1:  Intellectual Capital berpengaruh postif terhadap ROA pada perbankan di 

Indonesia dan Malaysia. 

2.7.2. Pengaruh perbedaan rata-rata Intellectual Capital pada bank di 

Indonesia dan Malaysia 

Pengakuan mengenai intellectual capital dalam menciptakan nilai dan 

keunggulan kompetitif mendapatkan perhatian besar bagi para akademisi terutama 

akuntan. Menurut Sawarjuwono (2003) yang menyatakan bahwa intelellectual 

capital merupakan jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama 

organisasi (capital employed, human capital, dan structural capital) yang 

berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih 

bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. Setiap negara 

menghasilkan intellectual capital  yang berbeda, yang dihitung dengan 

menjumlahkan capital employed, human capital, dan structural capital yang 

berbeda-beda di setiap negara. Dengan perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat 

perbankan mana yang lebih unggul dalam mengelola intellectual capital nya. 
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H2     :  Terdapat perbedaan rata-rata Intellectual Capital pada bank di 

Indonesia dan Malaysia. 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel 16 perbankan, yang terdiri dari 8 

perbankan Indonesia dan 8 perbankan Malaysia yang memiliki total asset tertinggi 

pada tahun 2014 sebagai uji untuk melihat pengaruh Intellectual Capital  terhadap 

kinerja keuangan perbankan pada perbankan Indonesia dan Malaysia. Penelitian 

ini menggunakan data kurun waktu sepanjang tahun 2011-2014 sebagai periode 

penelitian. Perusahaan perbankan yang diteliti adalah yang telah go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia yang memilki data 

yang diperlukan dalam melakukan penelitian.  

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

dengan tujuan mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria 

yang ditentukan. 

Kualifikasi sampel yang memenuhi kriteria: 

a. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa 

Efek Malaysia selama tahun 2011-2014 

b. Perusahaan Perbankan yang memiliki total aset tertinggi pada tahun 2014 

c. Perusahaan Perbankan yang bukan merupakan anak perusahaan 

3.2 Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif.  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Bursa Efek 
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Indonesia(www.idx.co.id), Bursa Efek Malaysia (www.bursamalaysia.com) dan 

literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan objek yeng sedang diteliti  .  

Data yang diperlukan dari penelitian ini terdiri dari : 

a. Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) periode 2011-2014 yang 

diterbitkan oleh perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian. 

b. Laporan Total Asset dan Laporan Laba Rugi perusahaan untuk periode 

2011-2014. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari literatur, jurnal penelitian, buku 

bacaan, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini.  

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkopi dan menggunakan data-

data sekunder yang disebutkan di atas. Periode data adalah tahun 2011-

2014. 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Untuk mencapai tujuan penelitian, variabel-variabel yang digunakan 

adalah sebagai berikut :  
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3.3.1 Variabel Dependent 

Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

(Sugiyono, 2008). Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

Return On Asset (ROA) 

 Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran jumlah profit yang 

diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. ROA menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi penggunaan total 

aset untuk operasional perusahaan. Rasio ini mewakili rasio 

profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki 

perusahan. (Kieso, 2011) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA karenasemakin 

tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan 

assetnya, baik aset fisik maupun non-fisik (intellectual capital) akan 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Return on Asset (ROA) : 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑳𝑳𝑻𝑻 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑻𝑻𝑩𝑩𝑨𝑨𝑳𝑳

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variable dependent (terikat) (Sugiyono, 2008). Variabel  independen 
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yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Value Added Intellectual Capital 

(VAICTM). 

Metode VAIC™, dikembangkan oleh Pulic (1998), didesain untuk 

menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 

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

perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan value added (VA). Tan et al. (2007) menyatakan bahwa output 

(OUT) merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang 

dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan 

dalam memperoleh revenue.  

Tahapan untuk menghitung VAICTM yaitu:  

Tahap Pertama: Menghitung Value Added (VA). 

Dimana : 

VA: Value Added = OUT - IN 

1. OUT = Output: total penjualan dan pendapatan lain. 

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

karyawan). 

Tahap Kedua: Menghitung Value Added Capital Employed (VACA). 

VACA = VA/CA 

VACA  = Value Added Capital Employed 

VA: Value Added = OUT - IN 

1. OUT = Output: total penjualan dan pendapatan lain. 
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2. IN = Input: beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban  

karyawan). 

CA  = Capital Employed : dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih) 

Tahap Ketiga: Menghitung Value Added Human Capital (VAHU). 

VAHU = VA/HC 

VAHU = Value Added Human Capital 

VA: Value Added = OUT - IN 

1. OUT = Output: total penjualan dan pendapatan lain. 

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

karyawan). 

HC = Human Capital : beban karyawan 

Tahap Keempat: Menghitung STructural capital Value Added (STVA). 

STVA = SC/VA 

STVA = Structural Capital Value Added 

SC = Structural Capital : VA – HC 

VA: Value Added = OUT - IN 

1. OUT = Output: total penjualan dan pendapatan lain. 

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

karyawan). 

HC = Human Capital : beban karyawan 

Tahap Kelima: Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™). 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 
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3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak teliti, bila akan melakukan penelitian yang bersifat 

membandingkan. (Sugiyono, 2008) 

Dalam Penelitian ini Variabel kontrol yang digunakan adalah: 

1. Bank Size 

Bank size atau ukuran bank dalam penelitian ini digunakan sebagai 

variabel kontrol. Bank size menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, yang merupakan ukuran atau besarnya asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. (Ferry dan Jones, 2010 dalam Sujianto, 2001). Semakin 

tinggi total asset maka semakin tinggi juga VAIC™, sehingga ukuran asset perlu 

pengawasan agar asset tidak berbeda jauh. 

Bank Size = Ln(total aset) 

2. VAIC_DCOUNTRY 

Country merupakan variable dummy  yang digunakan untuk 

mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy merupakan 

variabel yang bersifat kategorikal. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai 

yaitu 1 dan 0. Dalam penelitian ini, 1 digunakan untuk kategori Perbankan 

Malaysia dan 0 digunakan untuk kategori Perbankan Indonesia.  

VAIC_DCOUNTRY merupakan variabel dummy yang diinteraksikan 

dengan VAIC. Interaksi ini digunakan untukan melihat hubungan perbandingan 
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antara bank di Indonesia dan di Malaysia, agar terlihat perbankan mana yang lebih 

unggul dalam intellectual capital nya. 

VAIC_DCOUNTRY = VAIC*Country 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

memakai metode analisis regresi linier berganda (multiple linier regression 

method) untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini untuk variabel 

dependennya adalah profitabilitas perbankan yang diukur dengan ROA dan 

variabel independennya Intellectual Capital. Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen 

maka model regresi linier berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut: 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑨𝑨𝑩𝑩,𝑻𝑻= α + β1 VAICTM
i,t + β2 SIZEit  + β3 VAIC_DCOUNTRY + ei,t 

Keterangan: 
a    = Intercept /Konstanta 
b1, b2, b3  = Koefisien Regresi 
VAICTM  = Value Added Intellectual Capital 
SIZE   = Bank size atau ukuran perusahaan 
VAIC_DCOUNTRY = Interaksi Dummy 
i   = Perusahaan Perbankan 

 t   = Periode tahun 
 e   = Kesalahan Residual (error) 
 

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi 

silang  (Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 

1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, 
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kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 

2011). Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006:311) analisis regresi data 

panel memiliki tiga macam model, yaitu : Ordinary Least Square (OLS) , Fixed 

Effect Model (MET), dan Random Effect Model (MER). Menurut Winarno, 

(2011) untuk memilih model terbaik digunakan 3 (tiga pendekatan) dalam 

analisis data panel, yaitu dengan: 

1. Pendekatan Estimasi 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 Estimasi Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam 

pengujian common effect yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan 

keadaan 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 Estimasi 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 antarobjek. Namun, untuk 
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melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu syarat yaitu objek 

data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. 

4. Uji Chow 

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect (Widarjono, 2009). 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 P-value lebih besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan sebesar 5%. 

5. 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 :  fixed effect model 

H1 : random effect model 

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model fixed effect) 

Jika nilai p-value ≤ 5%, maka Ho ditolak (model random effect) 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

tersebut benar-benar dapat menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

representatif, model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi 

klasik meliputi: 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui 

Histogram Residual dan uji Jarque-Bera  (Widarjono, 2009). Uji normalitas di 

dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang 

akan diuji yaitu (Winarno, 2011) : 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi 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 

3.4.2.2 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). 
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Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang 

jenis karena multikoneraritas merupakan kondisi variabel penjelas yang 

diasumsikan nonstokhastik , multikonearitas merupakan fitur dari sampel bukan 

populasi (Gujarati, 2007). Menurut Gujarati (2007) beberapa cara untuk 

mendeteksi keberadaan Multikolinearitas dalam model regresi Ordinary Least 

Square / OLS yaitu:  

a. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai thitung. Jika R2 

tinggi (>0,8) dan uji F yang signifikan, tetapi banyak koefisien regresi 

dalam uji t yang tidak signifikan, maka dicurigai adanya masalah 

multikoliniearitas. (Nachrowi & Usman (2006:100)) 

b. Melakukan uji Eigenvalues dan Conditional Index (CI), apabila 

multikolinieritas ditengarai ada di dalam persamaan regresi bila nilai 

Eigenvalues mendekati 0. Jika CI berada antara nilai 10 – 30, maka 

dicurigai adanya masalah multikoliniearitas. Bila CI>30 persamaan 

regresi mempunyai kolinieritas yang kuat antar variable bebasnya. 

((Nachrowi & Usman (2006;101)) 

c. Mendeteksi tolerance value atau variance inflation factor (VIF). 

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:  

1. Jika nilai TOL = 1 dan nilai VIF = 1, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi.  
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2. Jika nilai TOL = 0 dan nilai VIF < 1, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi. ((Nachrowi & Usman (2006;102)) 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan pelonggaran asumsi klasik yang menyatakan 

bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi 

antar eror term (Sarwoko, 2005;127). Autokorelasi dapat terjadi pada setiap 

penelitian dimana urutan pada pengamatan-pengamatan memiliki arti. Oleh 

karenanya, autokorelasi atau sering disebut dengan korelasi serial (serial 

correlation) terjadi kebanyakan pada serangkaian data runtut waktu. Intisari 

otokorelasi adalah baha 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 
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(Sumber : Sarwoko, 2005;143) 

- 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 

3.4.2.4 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, jika varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berubah-unah atau tidak konstan disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 

2007). 

Uji heterokedesitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji White, 

dengan kemudian melihat nilai chi-square (R2) yang diperoleh dengan hipotesis 

untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

- H0 : Tidak ada heterokedastisitas 

- Ha : Ada heterokedastisitas 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima dan jika  

yaitu jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari α = 5% maka Ha 

diterima (Winarno, 2011) 
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1. Uji Park 

Menurut Prof. Rizzi Laura (2012) pengujian ini memerlukan 3 

langkah diantaranya:  

• Model estimasi OLS untuk mendapatkan residual 𝜺𝜺𝑩𝑩 

• Pengambilan ln(𝜀𝜀𝑖𝑖2) yang dianggap sebagai variable 

dependen dalam regresi, dimana satu-satunya regressor 

adalah log dari variable acak. Faktor proporsionalitas 

dipertimbangkan 

• Hasil estimasi model ini digunakan untuk membuktikan 

adanya heterokedastisitas eror. 

 Maka misalnya pada regresi berganda:  

1. Menghitung model regresi𝛾𝛾1 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖 +  𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖 +  𝜀𝜀1.  

Estimasi OLS residual  

𝜀𝜀1 =  𝛾𝛾𝑖𝑖 − (𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖 +  𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖) 

2. Memperoleh variabel independen yaitu ln(𝜀𝜀𝑖𝑖2) untuk 

selanjutnya di regresikan dengan ln 𝑍𝑍𝑖𝑖  selaku variabel bebas 

ln(𝜀𝜀𝑖𝑖2) =  𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑍𝑍1𝑖𝑖 +  𝜐𝜐𝑖𝑖  

3. Memverifikasi signifikansi dari koefisien 𝛼𝛼1 menggunakan uji t. 

Jika koefisien ini adalah signifikan berarti ada heterokedastisitas 

yang dijelaskan oleh variabel acak Z. 
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3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji F  

Uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang melihatkan lebih 

dari satu koefisien, cara bekerjanya adalah dengan menentukan apakah 

kecocokan (the overall fit) dari sebuah persamaan regresi berkurang secara 

signifikan dengan membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri 

terhadap hipotesis nol. Apabila kecocokan itu berkurang secara berarti, maka 

kita menolak hipotesis nol. Sedangkan apabila, kecocokan berkurang secara 

tidak berarti, maka kita tidak dapat menolak hipotesis nol (Sarwoko, 2005;72). 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi dan kelayakan model . Jika uji F 

tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji parsial. 

Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya dibawah 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model penelitian berpengaruh signifikan dan layak.  

- Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima 

- Jika signifikansi < 0.05 maka Ha diterima 

3.5.2. Uji R² atau Koefisien Determinasi  

 Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen. Uji Determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah berada di antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variable-variable independen dalam menjelaskan variasi variable 

independen amat terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, berarti semakin 
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besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada 

variabel dependen atau memberikan hampir semua informasi yang dibutukan 

untuk memprediksi variasi variable dependen. Adjusted R2 menyatakan proporsi 

atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

Dengan menggunakan nilai adjusted R2 dapat dievaluasi model regresi 

mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variable independen ditambahkan kedalam model. Dalam 

kenyataan, nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun dikehendaki harus 

bernilai postif. Menurut Gujarati (2005), jika dalam uji empiris didapatkan nilai 

adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. 

3.5.3. Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)  

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t 

mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan-perbedaan unit-unit 

pengukuran variabel-variabel dan deviasi standar dan koefisien-koefisien yang 

diestimasi (menyangkut bentuk distribusi b maupun lokasi nilai kritis) 

(Sarwoko, 2005;72). Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% 

dimana kriteria probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut 

(Gujarati, 2007) : 

- Jika probability ≤ 0.025 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.025 maka tidak berpengaruh signifikan 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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3.5.4. Uji beda rata-rata  

Uji ini ditujukan untuk mengungkap apakah ada perbedaan rata-rata 

(mean) antara dua populasi dengan dasar dua sampelnya (Sugiama, 2008:217). 

Tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata grup yang tidak 

berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai 

nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan (Ghozali, 

2011:64). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Malaysia dengan periode empat 

tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.  Sampel dalam 

penelitian ini adalah perbankan di Indonesia dan Malaysia yang memiliki 

peringkat 8 besar total asset tertinggi pada tahun 2014. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang menyediakan informasi 

keuangan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Penentuan sampel pada 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk mengeluarkan 

beberapa perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 
 Penentuan Sampel 

No Keterangan 
Jumlah 

Indonesia Malaysia 

1 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dan Bursa Efek Malaysia selama tahun 
2011-2014 

36 32 

2 Perbankan yang bukan memiliki peringkat 8 besar 
total aset tertinggi pada tahun 2014 bank murni di 
Indonesia dan Malaysia. 

(27) ( 24) 

3 Perusahaan Perbankan yang bukan merupakan anak 
perusahaan (1) 0 

Total Sampel 8 8 

Total Observasi 8x4=32, 32x2=64 64 64 
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Berdasarkan tabel 4.1 total sampel dalam penelitian ini sebanyak 16 

perusahaan perbankan yang terdiri dari 8 perbankan di Indonesia dan 8 perbankan 

di Malaysia dengan periode waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 

Total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 64 observasi. 

Dari penentuan sampel diatas terdapat 1 bank yang merupakan anak 

perusahaan, bank tersebut adalah Bank Agro Niaga yang merupakan anak 

perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan tidak termasuk kedalam peringkat 8 

besar perbankan yang ada di Indonesia. 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 Statistik Deskriptif 

 Tabel dibawah ini menunjukan statistics descriptive atas variable 

dependent yang diproksikan dengan ROA dan variable independent yang 

diproksikan dengan VAICTM  dan SIZE pada perbankan Indonesia dan Malaysia 

untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 

Tabel 4.2 
Statistics Descriptive  

 
 ROA VAIC SIZE VAIC_DCOUNTRY 
      Mean  0.016638  3.308524  24.33133  1.940480 

 Median  0.014038  3.168064  24.40701  0.878212 
 Maximum  0.034221  7.262447  25.93244  7.262447 
 Minimum  0.007716  0.383096  23.00851  0.000000 
 Std. Dev.  0.007236  1.481693  0.761897  2.272035 
 Skewness  0.902929  0.864018  0.048719  0.805853 
 Kurtosis  2.643700  3.785475  2.162144  2.507112 
 Observations  64  64  64  64 
Sumber: Output Eviews, diolah oleh peneliti 
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a. Return On Assets (ROA) 

 Variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini. ROA memiliki nilai rata-rata (mean) 

untuk kedua perusahaan perbankan pada perbankan di Indonesia dan Malaysia 

untuk tahun 2010-2014 adalah sebesar 0.016638 atau 1.6638% yang berarti bahwa 

rata-rata ROA pada perbankan di Indonesia dan Malaysia sebesar 1.6638%. 

 Nilai median dari variabel ini adalah sebesar 0.014038. nilai maximum 

sebesar 0.034221 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang artinya bahwa 

bank tersebut memiliki perputaran asset terbesar dibandingkan bank-bank lainnya. 

Sedangkan nilai minimum sebesar 0.007716 dimiliki oleh Bank Tabungan Negara 

yang artinya bank tersebut memiliki perputaran aset terendah dibandingkan bank 

lainnya. Untuk standar deviasinya sebesar  0.007236. Sehingga dapat diketahui 

bahwa standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini 

mengindikasikan bahwa perputaran asset relatif stabil. 

b. Value added intellectual capital (VAICTM ) 

VAICTM merupakan variabel independen dalam penelitian ini. VAICTM 

memiliki nilai rata-rata (mean) untuk kedua perusahaan perbankan pada 

perbankan di Indonesia dan Malaysia untuk tahun 2010-2014 adalah sebesar 

3.308524. Nilai median dari variabel ini adalah sebesar  3.168064. nilai maximum 

sebesar 7.262447 dimiliki oleh Bank Alliance yang artinya bahwa bank tersebut 

memiliki intellectual capital terbesar dibandingkan bank-bank lainnya.  

Sedangkan nilai minimum sebesar 0.383096 dimiliki oleh Bank Danamon yang 

artinya bank tersebut memiliki intellectual capital terendah dibandingkan bank 
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lainnya. Untuk standar deviasinya sebesar  1.481693. Sehingga dapat diketahui 

bahwa standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini 

mengindikasikan bahwa intellectual capital relatif stabil. 

c. Size 

 Komponen size merupakan variabel kontrol yang digunakan untuk 

menunjukkan besar kecilnya ukuran perusahaan. Berdasarkan tabel diatas dengan 

sampel sebanyak 64 perusahaan,. size  memiliki nilai minimum 23.00851 dan nilai 

maksimum sebesar 25.93244. Rata-rata yang terkumpul dari size  adalah 

 24.33133 dengan standar deviasi sebesar 0.761897. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini 

mengindikasikan bahwa size relatif stabil. 

d. VAIC_DCOUNTRY 

 Komponen VAIC_DCOUNTRYmerupakan variabel dummy yang di 

interaksikan dengan VAIC, yang digunakan untuk mengklasifikasikan antara 2 

negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Indonesia diproksikan dengan angka 0 dan 

malaysia angka 1. Berdasarkan tabel diatas nilai maximum vaic_dcountry sebesar 

7.262447 dan nilai minimum sebesar 0.000000. Rata-rata vaic_dcountry sebesar 

1.940480 dengan standar deviasi sebesar 2.272035. 

 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil statistik deskriptif secara 

keseluruhan dengan total observasi sebanyak 64 sampel yang digunakan dapat 

diketauhi bahwa ROA, Intellectual Capital, size dan vaic_dcountrypada 

perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia memiliki data yang sedikit atau 

data yang dihasilkan cenderung memiliki kesamaan. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan bentuk pengujian yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah nilai yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Hal ini 

dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dikatakan valid jika 

data berdistribusi dengan normal (Widarjono, 2009). Uji normalitas di dalam 

penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji 

yaitu (Winarno, 2011) : 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi 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 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas Model Penelitian 

 
Sumber: Output Eviews, diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa data yang terdistribusi 

normal, yaitu dengan menganalisis nilai Jarque-Bera. Data yang terdistribusi 

normal apabila memiliki nilai Jarque-Bera di bawah 2. Selain dengan 

menggunakan analisis Jarque-Bera dapat juga dianalisis melalui nilai probabilitas. 

Data yang menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas di atas 

5%. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews dapat diketahui 

bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 0.120552 yang berarti nilai ini kurang dari 

2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini sudah terdistribusi 

normal. Untuk lebih memperkuat argumen, selanjutnya dilakukan analisis 

terhadap nilai probabilitas yang diketahui nilainya sebesar 0.941505 yang berarti 

bahwa nilai ini lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini 

telah terdistribusi secara normal dengan jumlah observasi sebanyak 64. 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linier antar variabel independen dalam regresi, dengan cara menghitung 

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

diduga adanya masalah multikolinieritas dalam model, dan sebaliknya (Gujarati, 

2003). 

Tabel 4.3 
Uji Multikolinearitas 

 VAIC SIZE VAIC_DCOUNTRY 
VAIC  1.000000 -0.038112  0.732326 
SIZE -0.038112  1.000000  0.234153 

VAIC_DCOUNTRY  0.732326  0.234153  1.000000 
Sumber: Output Eviews, diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas, tidak ada besaran 

korelasi antar variabel yang melebihi 0,85. Hasil tersebut menyatakan bahwa data 

terbebas dari masalah multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. 

4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

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). 

Uji heterokedesitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji White, 

dengan kemudian melihat nilai chi-square (R2) yang diperoleh dengan hipotesis 

untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

- H0 : Tidak ada heterokedastisitas 

- Ha : Ada heterokedastisitas 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima yang artinya 

tidak ada heterokedastisitas. (Winarno, 2011) 

Tabel 4.4 
Uji Heterokedastisitas 

 
Variable Prob.   

VAIC 0.2280 
SIZE 0.9261 

VAIC_DCOUNTRY 0.0806 
C 0.9580 

  Sumber: Output Eviews, diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh Probabilitas lebih besar dari 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada 

masalah heterokedastisitas. 

Sebelumnya terdapat masalah heterokedastisitas pada model penelitian ini 

karena nilai probability vaic_dcountry lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0.0002. 

Mengacu pada Gujarati (2003), penulis melakukan treatment dengan 

menggunakan uji white period, sehingga hasil yang didapat terbebas dari 

heterokedastisitas dan nilai vaic_dcountry menjadi 0.0806 yang berarti tidak ada 

heterokedastisitas. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

obsevasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu,. Metode untuk 

mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan 

uji Durbin-watson dengan kriteria (Sarwoko, 2005) :  

- 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 didalam model apabila D-W stat berada pada nilai 

= du ≤ DW ≥ 4-du atau =1,54 ≤ DW ≥  2,46 

Tabel 4.5 
Uji Autokorelasi 

F-statistic 170.6618     Durbin-Watson stat 2.277989 

Prob(F-statistic) 0.000000  
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh tabel diatas, memiliki nilai 

probabilitas dari Durbin-watson yang berada diantara 1,54 dan 2,46, yakni 

sebesar2.277989. Ini menandakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi 

didalam model penelitian ini, karena diduga tidak ada korelasi antara anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. 

Sebelumnya terdapat masalah autorelasi pada model penelitian ini karena 

nilai DW yang lebih kecil dari 1,54. Mengacu pada Gujarati (2003), penulis 

melakukan treatment dengan menambahkan ar(1) pada estimasi sehinnga 

estimasinya menjadi sebagai berikut: 

Roa vaic size vaic_dcountry c ar(1) 

Sesuai estimasi diatas, hasil yang diperoleh kemudian adalah probabilitas 

DW berada diantara 1,54 dan 2,46, yakni sebesar2.277989 yang berarti tidak 

terdapat masalah autokorelasi didalam model penelitian ini, karena diduga tidak 

ada korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan 

waktu. 

4.4. Analisis Data Panel 

4.4.1. Penentuan Model Data Panel 

4.4.1.1 Common effect 

Common Effect merupakan pendekatan model yang sangat sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data time series  dan cross section. Dengan 

menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS 

untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2007). Generalisasi secara 
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umum sering dilakukan dengan memasukkan variable dummy untuk mengetahui 

adanya perbedaan perbankan Indonesia dan Malaysia baik secara time series 

maupun cross section. 

Tabel 4.6 
Uji Common Effect 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

VAIC 0.006650 0.001236 5.379880 0.0000 
SIZE -0.001903 0.002934 -0.648623 0.5200 

VAIC_DCOUNTRY -0.006119 0.001480 -4.133901 0.0002 
C 0.048987 0.074240 0.659845 0.5129 

AR(1) 0.955842 0.030699 31.13580 0.0000 
          

R-squared 0.940743     Mean dependent var 0.016449 
Adjusted R-squared 0.935230     S.D. dependent var 0.007515 
S.E. of regression 0.001912     Akaike info criterion -9.582542 
Sum squared resid 0.000157     Schwarz criterion -9.387626 
Log likelihood 234.9810     Hannan-Quinn criter. -9.508883 
F-statistic 170.6618     Durbin-Watson stat 2.277989 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Sumber: Output Eviews, diolah oleh peneliti 

 
Penelitian ini menggunakan common effect karena pada penelitian 

menggunakan variabel dummy yang dinyatakan dengan vaic_dcountry. Untuk 

membedakannya, perbankan Indonesia dinyatakan dengan angka 0 dan perbankan 

Malaysia dinyatakan dengan angka 1. Dengan demikian penelitian ini tidak 

dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.5 Hasil Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengolahan data ini menggunakan software Eviews 7, yang terdiri dari 16 

perusahaan perbankan dan jumlah sampel selama 4 tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 64. Dengan persamaan sebagai berikut ini: 
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𝑹𝑹𝑹𝑹𝑨𝑨𝑩𝑩,𝑻𝑻= α + β1 VAICTM
i,t + β2 SIZEit  + β3 VAIC_DCOUNTRY + ei,t 

 Setelah dilakukan regresi dengan OLS meggunakan model common effect 

pada persamaan tersebut dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik, maka 

analisa dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Persamaan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

VAIC 0.006650 0.001236 5.379880 0.0000 
SIZE -0.001903 0.002934 -0.648623 0.5200 

VAIC_DCOUNTRY -0.006119 0.001480 -4.133901 0.0002 
C 0.048987 0.074240 0.659845 0.5129 

AR(1) 0.955842 0.030699 31.13580 0.0000 
          

R-squared 0.940743     Mean dependent var 0.016449 
Adjusted R-squared 0.935230     S.D. dependent var 0.007515 
S.E. of regression 0.001912     Akaike info criterion -9.582542 
Sum squared resid 0.000157     Schwarz criterion -9.387626 
Log likelihood 234.9810     Hannan-Quinn criter. -9.508883 
F-statistic 170.6618     Durbin-Watson stat 2.277989 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Inverted AR Roots       .96   
Sumber: Output Eviews, diolah oleh peneliti 

 Berdasarkan hasil regresi di atas, maka didapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑨𝑨𝑩𝑩,𝑻𝑻=0.048987+ 0.006650VAICTM
i,t - 0.001903SIZEit  - 

0.006119VAIC_DCOUNTRY 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Interpretasi persamaan model regresi pada Perbankan Indonesia dan 

Malaysia, apabila intellectual capital (VAICTM) dan ukuran perusahaan (Size) 

diasumsikan konstan, maka perbankan Indonesia dan Malaysia akan 

mengalami rata-rata peningkatan ROA sebesar 0.048987% 
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b. Koefisien regresi untuk VAICTM pada perbankan Indonesia dan Malaysia 

sebesar 0.006650. hal ini menunjukan bahwa ROA akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.006650% dalam menghasilkan laba. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk SIZEpada perbankan Indonesia dan Malaysia sebesar 

-0.001903. Hal ini menunjukan ROA akan mengalami penurunan sebesar -

0.001903% dalam menghasilkan labanya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. Size dalam penelitian ini tidak berpengaruh 

signifikan, hal ini disebabkankarena sampel yang digunakan merupakan bank 

yang memiliki total aset terbesar di Indonesia dan Malaysia, sehingga size  

yang digunakan sebagai variable kontrol ini tidak berpengaruh karena ukuran 

asset bank di Indonesia dan bank di Malaysia tidak berbeda jauh atau sudah 

sama kuat.  

d. Koefisien regresi untuk VAIC_DCOUNTRYpada perbankan Indonesia dan 

Malaysia sebesar -0.006119 dan berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata VAICTM pada bank di Indonesia dan 

Malaysia. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa intellectual capital 

bank di Indonesia lebih unggul dibandingkan di Malaysia.   

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji F 

Uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang melihatkan lebih dari 

satu koefisien, cara bekerjanya adalah dengan menentukan apakah kecocokan (the 
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overall fit) dari sebuah persamaan regresi berkurang secara signifikan dengan 

membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap hipotesis nol. 

Apabila kecocokan itu berkurang secara berarti, maka kita menolak hipotesis nol. 

Sedangkan apabila, kecocokan berkurang secara tidak berarti, maka kita tidak 

dapat menolak hipotesis nol (Sarwoko, 2005;72). 

H1:  Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap ROA pada perbankan di 

Indonesia dan Malaysia. 

Berdasarkan hasil tabel 4.7 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 VAICTM dan size mempengaruhi ROA  secara signifikan. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini terbukti. 

4.6.2 Uji R² atau Koefisien Determinasi  

 Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Uji Determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen. Adjusted R2 

menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang 

dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.7 koefisien determinasi dari 

persamaan penelitian ini yang dilihat dari Adjusted R-Squared sebesar 

0.935230atau 93.5230%. hal ini menunjukan bahwa VAICTM dan size mampu 
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menjelaskan pengaruh terhadap ROA sebesar 93.5230%, sisanya yaitu sebesar 

6.477% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa asset berwujud dari perusahaan itu 

sendiri seperti tanah, bangunan dll. 

4.6.3 Uji t (Uji Parsial) 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuannya 

dengan melihat probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kesimpulan 

yang diperoleh dari uji t tersebut adalah sebagai berikut: 

1. H1 dalam penelitian ini adalah Intellectual Capital berpengaruh positif 

terhadap ROA pada perbankan di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada tabel 4.7 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

VAICTM sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan 

koefisien regresi dari variabel VAICTM menunjukkan nilai 0.006650. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa VAICTM berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini 

terbukti. 

2. H2 dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata intellectual 

capital pada bank di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.7 diatas, untuk melihat perbedaan rata-rata yang 

diproksikan dengan vaic_dcountry, didapatkan hasil koefisien regresi dari 

vaic_dcountry sebesar -0.06119 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 

5%. Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata intellectual 
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capital bank di Indonesia dan di Malaysia. Dimana intellectual capital 

bank di Indonesia lebih unggul dibandingkan di Malaysia. Sehingga bisa 

dinyatakan H2 dalam penelitian ini terbukti. 

4.6.4 Uji beda rata-rata 

Uji ini ditujukan untuk mengungkap apakah ada perbedaan rata-rata 

(mean) antara dua populasi dengan dasar dua sampelnya (Sugiama, 2008:217). 

Tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata grup yang tidak 

berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai 

nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan (Ghozali, 

2011:64). Uji beda dilakukan untuk melihat VACA, VAHU, dan STVA. Agar 

VAICTM bila dirinci lagi ke VACA, VAHU dan STVA dapat terlihat perbedaan 

yang lebih rinci. 

Tabel 4.8 
Uji Beda Rata-rata 

 Country N Mean Std. Deviation 
VACA Indonesia 32 ,22084 ,090320 

Malaysia 32 ,19871 ,083182 
VAHU Indonesia 32 2,07805 ,724001 

Malaysia 32 3,07564 1,425501 
STVA Indonesia 32 ,43720 ,262771 

Malaysia 32 ,60661 ,164844 
Sumber: diolah oleh peneliti 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk menganalisa apakah terdapat perbedaan 

rata-rata VACA, VAHU, dan STVApada penelitian ini. Berdasarkan hasil tabel 

diatas didapatkan hasil sebagai berikut: 
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VACA merupakan komponen dari intellectual capital, berdasarkan hasil uji 

beda tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) VACAIndonesia sebesar 

0.22084 Dengan standar deviasi 0.90320 dan rata-rata (mean) Malaysia sebesar 

0.19871 dengan standar deviasi 0.83182. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan VACA perbankan di Indonesia dan Malaysia. Dapat diketahui VACA 

perbankan di Malaysia lebih besar daripada VACA perbankan di Indonesia. 

VAHU merupakan komponen dari intellectual capital, berdasarkan hasil uji 

beda tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) VAHUIndonesia sebesar 

2,07805 dengan standar deviasi ,724001 dan rata-rata (mean) Malaysia sebesar 

3,07564 dengan standar deviasi 1,425501. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan VAHU perbankan di Indonesia dan Malaysia. Dapat diketahui VAHU 

perbankan di Malaysia lebih besar daripada VAHU perbankan di Indonesia. 

STVA merupakan komponen dari intellectual capital, berdasarkan hasil uji 

beda tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) STVAIndonesia sebesar 

,43720 dengan standar deviasi ,262771 dan rata-rata (mean) Malaysia sebesar 

,60661 dengan standar deviasi ,164844. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan STVA perbankan di Indonesia dan Malaysia. Dapat diketahui STVA 

perbankan di Malaysia lebih besar daripada STVA perbankan di Indonesia. 

Berdasarkan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa intellectual capital 

yang terdiri dari capital employed, human capital, dan structural capital terdapat 

perbedaan rata-rata antara perbankan di Indonesia dan Malaysia. Perbankan di 

Malaysia lebih unggul daripada perbankan di Indonesia. Hal ini disebabkan 
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karena sumber daya, pengetahuan, teknologi, dan kinerja karyawan di Malaysia 

lebih baik daripada di Indonesia. 

4.2.7 Implikasi Manajerial 

Intellectual capital merupakan salah satu ukuran kesuksesan untuk lebih 

unggul dan kompetitif yang menciptakan nilai tambah suatu perusahaan dalam 

menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Menurut (Purnomosidhi, 2006) 

menyatakan modal intelektual sebagai intellectual material, yang meliputi 

pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pengalaman yang dapat 

digunakan secara bersama untuk menciptakan kekayaan (wealth).  

Berdasarkan teori resource based view (RBV) perusahaan dapat 

mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan menggabungkan 

dan menggunakan aset-aset yang dimiliki perusahaan sebagai sarana untuk 

meningkatkan laba nya. Penelitian ini ingin melihat pengaruh Intellectual Capital 

terhadap ROA pada perbankan di Indonesia dan Malaysia, dimana intellectual 

capital merupakan penggabungan tiga kategori yang terdiri dari (capital 

employed, human capital dan structural capital). 

Selain variabel yang dijelaskan di atas hasil lain dari penelitian ini yaitu 

terdapat perbedaan rata-rata intellectual capital  pada perbankan di Indonesia dan 

di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan di Malaysia memiliki 

intellectual capital lebih besar dibandingkan perbankan di Indonesia. Hal ini 

disebabkan  karena sumber daya, pengetahuan, teknologi, dan kinerja karyawan 

yang ada Indonesia lebih rendah dibandingkan di Malaysia. Sehingga diharapkan 
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perbankan di Indonesia harus meningkatkan lagi sumber daya, pengetahuan, 

kinerja karyawan dan teknologi, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada 

karyawan, memiliki struktur kerja, prosedur dan sistem kerja yang lebih terarah. 

Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil 

bahwa variabel VAICTM  memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Hasil sejalan 

dengan teori yang ada dan penelitian Nik Nik Muhammad Maheran (2009) serta 

Mahesh Joshi, Daryll Cahill, Jasvinder Sidhu, Monika Kansal (2013), tetapi tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firer & Williams (2003). Hal ini 

menunjukan bahwa Intellectual capital dapat ditingkatkan dengan memiliki 

pengetahuan, sumber daya, teknologi, kinerja karyawan, yang apabila dikelola 

dengan baik dapat meningktkan kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellectual Capital..., Dian Wilujeng Dahniar, Ak.-IBS, 2016



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan utama dalam penilitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia. Sampel 

yang digunakan adalah Perbankan di Indonesia dan Malaysia yang memiliki total 

aset tertinggi pada tahun 2014 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia 

pada tahun 2011-2014. Intellectual capital diukur dengan menggunakan model 

Pulic-Value Added Intellectual Capital Coefficients (VAICTM ) dengan ketiga 

komponennya yaitu Value added Capital Employed (VACA), Value added 

Human Capital (VAHIU) dan Structural Capital Value Added (STVA). 

Sedangkan alat ukur untuk menghitung kinerja perusahaan yang digunakan antara 

lain rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). 

Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (size) 

dan variabel vaic_dcountry, dimana variabel ini digunakan untuk melihat 

perbedaan rata-rata bank di Indonesia dan di Malaysia.  

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian regresi data panel dengan common effect 

diperoleh hasil bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu value added intellectual capital (VAICTM ) secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA), dimana ROA merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan 
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total aset yang dimiliki perusahaan. Dan terdapat perbedaan rata-rata intellectual 

capital pada perbankan di Indonesia dan Malaysia.  

5.2 Keterbatasan dan Saran 

 Berdasarkan keterbatasan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini 

terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian serupa di masa yang akan 

datang, yaitu: 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder 

sehingga pengambilan data masih banyak yang belum dapat terlengkapi. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer yang 

berguna bagi kelengkapan data penelitian  

2. Perbankan di Indonesia dan Malaysia harus dapat mengelola dan 

memanfaatkan aset tidak berwujud (intangible assets)  dengan lebih baik, 

agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin tinggi kinerja perusahaan, laba 

yang didapat perusahaan juga akan tinggi. 

3. Periode pengamatan ini hanya selama 4 (empat) tahun terakhir. Sehingga 

diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian periode 

lebih lama. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel Negara lain diluar 

Negara ASEAN, seperti China, Jepang, dll agar dapat mengetahui pengaruh 

intellectual capital dalam meningkatkan laba perusahaan di Negara maju.  

5. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan 

saja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek 
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pengamatan bukan hanya pada perusahaan perbankan tetapi juga pada 

perusahaan non bank. 
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LAMPIRAN 1 

SAMPEL PERBANKAN DI INDONESIA 

Perbankan di Indonesia 

NamaBank Tahun Total Asset 
Rp USD 

 Mandiri  2011  Rp       551,891,704,000,000   $     60,861,458,315  
 Mandiri  2012  Rp       635,618,708,000,000   $     65,730,993,588  
 Mandiri  2013  Rp       733,099,762,000,000   $     60,144,372,959  
 Mandiri  2014  Rp       855,039,673,000,000   $     68,733,092,685  
 BRI  2011  Rp       469,899,284,000,000   $     51,819,506,396  
 BRI  2012  Rp       551,336,790,000,000   $     57,015,179,938  
 BRI  2013  Rp       626,182,926,000,000   $     51,372,789,072  
 BRI  2014  Rp       801,955,021,000,000   $     64,465,837,701  
 BCA  2011  Rp       381,908,353,000,000   $     42,116,051,279  
 BCA  2012  Rp       442,994,197,000,000   $     45,811,188,935  
 BCA  2013  Rp       496,304,573,000,000   $     40,717,415,128  
 BCA  2014  Rp       552,423,892,000,000   $     44,407,065,273  
 BNI  2011  Rp       299,058,161,000,000   $     32,979,506,065  
 BNI  2012  Rp       333,303,506,000,000   $     34,467,787,590  
 BNI  2013  Rp       386,654,815,000,000   $     31,721,619,083  
 BNI  2014  Rp       416,573,708,000,000   $     33,486,632,476  
 Danamon  2011  Rp       141,934,432,000,000   $     15,652,231,142  
 Danamon  2012  Rp       155,791,308,000,000   $     16,110,786,763  
 Danamon  2013  Rp       184,237,348,000,000   $     15,115,050,291  
 Danamon  2014  Rp       195,708,593,000,000   $     15,732,202,010  
 Permata  2011  Rp       101,324,002,000,000   $     11,173,798,191  
 Permata  2012  Rp       131,798,595,000,000   $     13,629,637,539  
 Permata  2013  Rp       165,833,922,000,000   $     13,605,211,420  
 Permata  2014  Rp       185,349,861,000,000   $     14,899,506,511  
 Pan Indonesia  2011  Rp       124,754,179,000,000   $     13,757,628,915  
 Pan Indonesia  2012  Rp       148,792,615,000,000   $     15,387,033,609  
 Pan Indonesia  2013  Rp       164,055,578,000,000   $     13,459,313,972  
 Pan Indonesia  2014  Rp       172,581,667,000,000   $     13,873,124,357  
 BTN  2011  Rp         89,121,459,000,000   $       9,828,127,371  
 BTN  2012  Rp       111,748,593,000,000   $     11,556,214,374  
 BTN  2013  Rp       131,169,790,000,000   $     10,761,324,965  
 BTN  2014  Rp       144,575,961,000,000   $     11,621,861,817  
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LAMPIRAN 2 

SAMPEL PERBANKAN DI MALAYSIA 

Perbankan di Malaysia 

NamaBank Tahun Total Asset 
RM USD 

Malayan Bank Berhad 
(MayBank) 2011  RM      451,594,837,000   $     142,010,955,031  
Malayan Bank Berhad 
(MayBank) 2012  RM      494,866,293,000   $     161,721,010,784  
Malayan Bank Berhad 
(MayBank) 2013  RM      560,318,784,000   $     170,828,897,561  
Malayan Bank Berhad 
(MayBank) 2014  RM      640,299,956,000   $     182,942,844,571  
CIMB 2011  RM      299,948,838,000   $       94,323,533,962  
CIMB 2012  RM      337,056,884,000   $     110,149,308,497  
CIMB 2013  RM      303,427,845,000   $       92,508,489,329  
CIMB 2014  RM      303,427,845,000   $       86,693,670,000  
Public Bank 2011  RM      206,562,857,000   $       64,956,873,270  
Public Bank 2012  RM      228,383,717,000   $       74,635,201,634  
Public Bank 2013  RM      252,839,439,000   $       77,085,194,817  
Public Bank 2014  RM      286,667,566,000   $       81,905,018,857  
RHB Capital 2011  RM      152,303,557,000   $       47,894,200,314  
RHB Capital 2012  RM      189,077,565,000   $       61,790,053,922  
RHB Capital 2013  RM      191,089,907,000   $       58,259,117,988  
RHB Capital 2014  RM      219,354,436,000   $       62,672,696,000  
Hong Leong  2011  RM      156,185,567,000   $       49,114,958,176  
Hong Leong  2012  RM      170,285,615,000   $       55,648,893,791  
Hong Leong  2013  RM      180,473,145,000   $       55,022,300,305  
Hong Leong  2014  RM      190,177,006,000   $       54,336,287,429  
AMMB 2011  RM      108,236,205,000   $       34,036,542,453  
AMMB 2012  RM      111,855,350,000   $       36,554,035,948  
AMMB 2013  RM      127,572,261,000   $       38,893,982,012  
AMMB 2014  RM      132,353,257,000   $       37,815,216,286  
Affin Holdings 

2011  RM        64,400,832,000   $       20,251,833,962  
Affin Holdings 

2012  RM        72,770,587,000   $       23,781,237,582  
Affin Holdings 

2013  RM        81,802,089,000   $       24,939,661,280  
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Affin Holdings 
2014  RM        91,602,507,000   $       26,172,144,857  

Alliance 
2011  RM        73,756,417,000   $       23,193,841,824  

Alliance 
2012  RM        66,956,263,000   $       21,881,131,699  

Alliance 
2013  RM        79,834,699,000   $       24,339,847,256  

Alliance 
2014  RM        82,996,903,000   $       23,713,400,857  
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LAMPIRAN 3 

NamaBank Tahun VAIC ROA SIZE VAIC_DCOUNTRY 
 Mandiri  2011 3.219 0.023 24.832 0 
 Mandiri  2012 3.241 0.025 24.909 0 
 Mandiri  2013 3.316 0.026 24.820 0 
 Mandiri  2014 3.184 0.024 24.953 0 
 BRI  2011 2.797 0.032 24.671 0 
 BRI  2012 3.209 0.034 24.767 0 
 BRI  2013 2.927 0.034 24.662 0 
 BRI  2014 2.745 0.030 24.889 0 
 BCA  2011 3.415 0.028 24.464 0 
 BCA  2012 3.108 0.026 24.548 0 
 BCA  2013 3.421 0.029 24.430 0 
 BCA  2014 3.159 0.030 24.517 0 
 BNI  2011 1.906 0.019 24.219 0 
 BNI  2012 2.047 0.021 24.263 0 
 BNI  2013 2.499 0.023 24.180 0 
 BNI  2014 2.646 0.026 24.234 0 
 Danamon  2011 1.498 0.024 23.474 0 
 Danamon  2012 1.551 0.026 23.503 0 
 Danamon  2013 1.119 0.023 23.439 0 
 Danamon  2014 0.383 0.014 23.479 0 
 Permata  2011 4.310 0.011 23.137 0 
 Permata  2012 4.150 0.010 23.336 0 
 Permata  2013 4.341 0.010 23.334 0 
 Permata  2014 4.360 0.009 23.425 0 
 Pan Indonesia  2011 3.854 0.016 23.345 0 
 Pan Indonesia  2012 3.475 0.015 23.457 0 
 Pan Indonesia  2013 3.041 0.015 23.323 0 
 Pan Indonesia  2014 2.756 0.015 23.353 0 
 BTN  2011 1.469 0.013 23.009 0 
 BTN  2012 1.624 0.012 23.170 0 
 BTN  2013 1.732 0.012 23.099 0 
 BTN  2014 1.053 0.008 23.176 0 
Malayan Bank 
Berhad 
(MayBank) 2011 2.152 0.011 25.679 2.152 
Malayan Bank 
Berhad 
(MayBank) 2012 2.048 0.009 25.809 2.048 
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Malayan Bank 
Berhad 
(MayBank) 2013 2.165 0.009 25.864 2.165 
Malayan Bank 
Berhad 
(MayBank) 2014 2.480 0.009 25.932 2.480 
CIMB 2011 2.004 0.017 25.270 2.004 
CIMB 2012 1.756 0.017 25.425 1.756 
CIMB 2013 2.590 0.010 25.251 2.590 
CIMB 2014 2.692 0.010 25.186 2.692 
Public Bank 2011 5.487 0.017 24.897 5.487 
Public Bank 2012 5.519 0.016 25.036 5.519 
Public Bank 2013 5.321 0.015 25.068 5.321 
Public Bank 2014 5.229 0.014 25.129 5.229 
RHB Capital 2011 2.799 0.011 24.592 2.799 
RHB Capital 2012 2.512 0.009 24.847 2.512 
RHB Capital 2013 2.754 0.010 24.788 2.754 
RHB Capital 2014 2.294 0.009 24.861 2.294 
Hong Leong  2011 4.271 0.013 24.617 4.271 
Hong Leong  2012 2.615 0.011 24.742 2.615 
Hong Leong  2013 3.177 0.012 24.731 3.177 
Hong Leong  2014 3.588 0.013 24.718 3.588 
AMMB 2011 4.342 0.013 24.251 4.342 
AMMB 2012 4.315 0.014 24.322 4.315 
AMMB 2013 3.337 0.013 24.384 3.337 
AMMB 2014 3.583 0.014 24.356 3.583 
 Affin   2011 4.263 0.012 23.732 4.263 
 Affin   2012 4.072 0.011 23.892 4.072 
 Affin   2013 4.529 0.012 23.940 4.529 
 Affin   2014 3.794 0.009 23.988 3.794 
 Alliance  2011 7.134 0.014 23.867 7.134 
 Alliance  2012 7.262 0.018 23.809 7.262 
 Alliance  2013 7.094 0.014 23.915 7.094 
 Alliance  2014 7.011 0.013 23.889 7.011 
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LAMPIRAN 4 

STATISTIC DESCRIPTIVE 

Date: 03/30/16   
Time: 20:29     

Sample: 2011 2014    
     
      ROA VAIC SIZE VAIC_DCOUNTRY 
     
      Mean  0.016638  3.308524  24.33133  1.940480 

 Median  0.014038  3.168064  24.40701  0.878212 
 Maximum  0.034221  7.262447  25.93244  7.262447 
 Minimum  0.007716  0.383096  23.00851  0.000000 
 Std. Dev.  0.007236  1.481693  0.761897  2.272035 
 Skewness  0.902929  0.864018  0.048719  0.805853 
 Kurtosis  2.643700  3.785475  2.162144  2.507112 

     
 Jarque-Bera  9.034859  9.608216  1.897324  7.574765 
 Probability  0.010917  0.008196  0.387259  0.022655 

     
 Sum  1.064810  211.7456  1557.205  124.1907 
 Sum Sq. Dev.  0.003299  138.3110  36.57069  325.2150 

     
 Observations  64  64  64  64 
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LAMPIRAN 5 

COMMON EFFECT 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/30/16   Time: 20:20   
Sample (adjusted): 2012 2014   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 16   
Total panel (balanced) observations: 48  
Convergence achieved after 6 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     VAIC 0.006650 0.001236 5.379880 0.0000 

SIZE -0.001903 0.002934 -0.648623 0.5200 
VAIC_DCOUNTRY -0.006119 0.001480 -4.133901 0.0002 

C 0.048987 0.074240 0.659845 0.5129 
AR(1) 0.955842 0.030699 31.13580 0.0000 

     
     

R-squared 0.940743     Mean dependent var 0.016449 
Adjusted R-squared 0.935230     S.D. dependent var 0.007515 
S.E. of regression 0.001912     Akaike info criterion -9.582542 
Sum squared resid 0.000157     Schwarz criterion -9.387626 
Log likelihood 234.9810     Hannan-Quinn criter. -9.508883 
F-statistic 170.6618     Durbin-Watson stat 2.277989 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .96   
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LAMPIRAN 6 

UJI NORMALITAS 

 

 

LAMPIRAN 7 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 VAIC SIZE VAIC_DCOUNTRY 
    
    VAIC  1.000000 -0.038112  0.732326 

SIZE -0.038112  1.000000  0.234153 
VAIC_DCOUN

TRY  0.732326  0.234153  1.000000 
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LAMPIRAN 8 

UJI HETEROKEDASTISITAS 

Dependent Variable: RESID2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/30/16   Time: 20:25   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 16   
Total panel (balanced) observations: 64  
White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     VAIC 1.43E-05 1.18E-05 1.218109 0.2280 

SIZE 1.34E-06 1.44E-05 0.093081 0.9261 
VAIC_DCOUNTRY -1.47E-05 8.26E-06 -1.777426 0.0806 

C -1.88E-05 0.000355 -0.052905 0.9580 
     
     R-squared 0.238835     Mean dependent var 3.28E-05 

Adjusted R-squared 0.200776     S.D. dependent var 4.62E-05 
S.E. of regression 4.13E-05     Akaike info criterion -17.29170 
Sum squared resid 1.02E-07     Schwarz criterion -17.15677 
Log likelihood 557.3344     Hannan-Quinn criter. -17.23855 
F-statistic 6.275495     Durbin-Watson stat 0.348770 
Prob(F-statistic) 0.000893    
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LAMPIRAN 9 

UJI BEDA RATA-RATA VACA 

Group Statistics 
 country N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VACA 
Indonesia 32 ,22084 ,090320 ,015966 

Malaysia 32 ,19871 ,083182 ,014705 
 

LAMPIRAN 10 

UJI BEDA RATA-RATA VAHU 

Group Statistics 
 Country N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAHU 
Indonesia 32 2,07805 ,724001 ,127986 

Malaysia 32 3,07564 1,425501 ,251995 
 

LAMPIRAN 11 

UJI BEDA RATA-RATA STVA 
 

Group Statistics 
 country N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

STVA 
Indonesia 32 ,43720 ,262771 ,046452 

Malaysia 32 ,60661 ,164844 ,029141 
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