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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) with 
return 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 16 banking 
institutions which consisting of 8 banks in Indonesia and 8 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. 
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I. PENDAHULUAN 

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). 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”. Definisi 

tersebut menjelaskan bahwa intellectual capital merupakan sumber daya berupa 

pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan future 

economic benefit pada perusahaan tersebut. 

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 
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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 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).  

Istilah intellectual capital pertama kali diperkenalkan oleh John Kenneth 

Galbraith pada tahun 1969 yang kemudian dikembangkan oleh Peter F. Drucker 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). 
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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).  

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 Basyar 

(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 

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 
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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). 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 

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

Indonesia dan Malaysia)” 

 

II. LANDASAN TEORI 

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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1. Valuable (V): Sumber daya akan menjadi berharga jika dapat memberikan nilai 

strategis pada perusahaan.  

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

menjadi potensi perusahaan. 

3. 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. 

4. 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, firm resources 

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, karena Resource-based view perusahaan merupakan sumber daya utama 

dibalik keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, Belkaoui (2003) 

menjelaskan bahwa modal intelektual merupakan aset strategis yang memiliki dampak 

positif bagi kinerja perusahaan yang diukur melalui profitabilitas yang diciptakan 

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 mengenai posisi keuangan 

perusahaan. 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. Maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Intellectual Capital berpengaruh postif terhadap ROA pada perbankan di 

Indonesia dan Malaysia. 

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 
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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. 

Maka pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara dua negara, yaitu 

Indonesia dan Malaysia dengan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Terdapat perbedaan rata-rata Intellectual Capital pada bank di Indonesia dan 

Malaysia. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 3.1 Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data kurun waktu sepanjang tahun 2011-2014 

sebagai periode penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representative sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 

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

Malaysia selama tahun 2011-2014 

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

3. Perusahaan Perbankan yang bukan merupakan anak perusahaan 

Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Bursa Efek Malaysia 

(www.bursamalaysia.com) dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan 

objek yeng sedang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode dokumentasi. 

3.2 Variabel dan Pengukurannya 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable kinerja 

perbankan berupa ROA. Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran jumlah profit 

yang diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. Rumus ROA menurut Kieso 

(2011) yaitu sebagai berikut: 

Return on Asset (ROA) :  !"#"  !"#$%&
!"#$%  !"#$%&
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Variabel independen yang digunakan yaitu variabel value added intellectual 

capital (VAICTM). 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. 

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 

 

Selain itu penelitian ini juga menggunakan variable control berupa bank size 

dan dummy country. Pengukuran bank size dilakukan dengan menghitung Ln dari total 

aset, sedangkan dummy country dilakukan dengan mengalikan nilai VAICTM dengan 
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dummy country, dimana dummy tersebut diproksikan dengan angka 0 untuk bank di 

Indonesia dan 1 untuk bank di Malaysia. 

3.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui 

Histogram Residual dan uji Jarque-Bera. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat 

hasil tabel uji korelasi pada variabel independen. Jika nilai korelasi antar variabel 

independen dibawah 0,8 maka variabel dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. 

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Park. Uji autokorelasi dilakukan dengan 

melihat nilai Durbin-Watson dari hasil regresi. 

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: 

!"#!,!=   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) 

3.5 Pengujian Hipotesis 

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 
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pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian berpengaruh signifikan dan layak. 

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 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. 

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). Untuk pengujian ini α yang ditetapkan 

adalah sebesar 5%. 

Uji ini ditujukan untuk mengungkap apakah ada perbedaan rata-rata (mean) 

antara dua populasi dengan dasar dua sampelnya. 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. 
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IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data  

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah dijabarkan sebelumnya 

maka diperoleh sampel penelitian yang diperinci sebagai berikut:  

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 

 

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.  

 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 
 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen dalam persamaan 

telah memenuhi persyaratan non-multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai korelasi antara variabel independen dibawah 0,8.  
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 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 
 

Kemudian penelitian ini menggunakan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam hasil regresi. Uji Park pada hasil regresi dengan sampel 

bank di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa ditemukan tidak adanya 

heteroskedastisitas, karena nilai probabilitas lebih besar dari 5%. 

Variable Prob.   
VAIC 0.2280 
SIZE 0.9261 

VAIC_DCOUNTRY 0.0806 
C 0.9580 

 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila 

nilai DW-stat berada diantara nilai 1,54-2,46. Sebelumnya terdapat masalah autorelasi 

pada model penelitian ini karena nilai DW yang lebih kecil dari 1,54, sehingga 

dilakukan treatment dengan menambahkan ar(1). 

F-statistic 170.6618     Durbin-Watson stat 2.277989 

Prob(F-statistic) 0.000000  

Data penelitian ini terdistribusi normal, karena 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%. 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 64

Mean      -5.50e-18
Median   0.000236
Maximum  0.011781
Minimum -0.014297
Std. Dev.   0.005768
Skewness  -0.104091
Kurtosis   2.956788

Jarque-Bera  0.120552
Probability  0.941505
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4.4 Pengujian Hipotesis 

Berikut ini adalah tabel hasil regresi persamaan menggunakan model common 

effect. Dari hasil regresi dengan sampel bank di Indonesia dan Malaysia menunjukkan 

nilai adjusted R-squared sebesar 0,935230. Hasil regresi persamaan tersebut memiliki 

nilai probabilitas F-statistik kurang dari 0,05 yang artinya variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen secara signifikan. 

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 

 

 Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 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. Intellectual capital dapat 

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

yang apabila dikelola dengan baik dapat meningktkan kinerja keuangan perusahaan. 

 Kemudian berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 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 

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. 
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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 (VAHU) 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 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 
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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 pengamatan 

bukan hanya pada perusahaan perbankan tetapi juga pada perusahaan non 

bank. 
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