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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh 

Intellectual Capital dan Diversifikasi Usaha terhadap Kinerja Perusahaan. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.  Data diperoleh dari 

data sekunder laporan tahunan 36 perusahaan Property and Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hipotesis 

dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori 

pendukung lainnya yang diolah menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Value Added Human Capital dan Value added 

Intellectual Capital memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja perusahaan. Value 

Added Customer Capital, Diversifikasi Usaha tidak berpengaruh. Dan Structural 

Capital Value Added memiliki pengaruh negative terhadap Kinerja perusahaan. 

Kata Kunci : Value Added Human Capital, Structural Capital Value Added, Value 

Added Customer Capital, Value Added Intellectual Capital, Tingkat Diversifikasi, 

Kinerja. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine and analyze the influence of the 

Intellectual Capital and Diversification on corporate performance. The sample in 

this research determined by using purposive sampling method. Data obtained 

from secondary data on financial report 36 sampel of property and real estate 

sector in 2014-2016. The analysis technique used is the Multiple Linier 

Regression. the hypothesis is based on prior research and supporting theory 

which analyzed using Eviews 9 program. The result of this research showed that 

Value Added Human Capital and Value Added Intellectual Capital have a positif 

effect on corporate performance.. Value Added Customer Capital, Diversification  

have no effect. Structural Capital Value Added have a negative effect on 

corporate performance. 

Keywords : Value Added Human Capital, Structural Capital Value Added, Value 

Added Customer Capital, Value Added Intellectual Capital, Diversification, 

corporate performance. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaku bisnis di zaman sekarang menghadapi tantangan yang sangat berat 

dan beragam. Persaingan antar pelaku bisnis yang meningkat serta 

bertambahnya tuntutan pelanggan kepada produsen yang semakin banyak 

mendorong pelaku bisnis untuk memperbaiki diri sehingga menguasai 

maupun mempertahankan pasar. Upaya untuk memperbaiki diri yang 

dilakukan oleh pelaku bisnis adalah dengan meningkatkan kinerja. 

Kinerja keuangan menurut Noviawan (2013) merupakan ukuran 

keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat 

penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin 

perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan 

perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Hal 

ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam 

menghadapi perubahan lingkungan. 

Faktor penentu utama perolehan laba suatu perusahaan dan dianggap 

sebagai suatu kekuatan dalam mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis adalah 

Intellectual Capital dan memberikan kontribusi pada keunggulan kompetitif 

perusahaan. Menurut Pal dan Soriya (2012), intellectual capital merupakan 

penyebab adanya perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku suatu 
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perusahaan. Dengan kata lain, intellectual capital merupakan sesuatu yang 

tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Karena hal 

ini intellectual capital disimpulkan sebagai dimensi dari perusahaan, tenaga 

kerja perusahaan dan prosedur pendukung yang diciptakan dengan adanya 

inovasi, modivikasi pengetahuan saat ini, transfer ilmu pengetahuan dan 

pembelajaran yang berkelanjutan sehingga akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

Fathi et al (2013) menyatakan pada faktanya intellectual capital adalah 

sebuah strategi asset terpenting dalam keunggulan kompetitif yang ditandai 

dengan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa dengan mengelola 

intellectual capital secara efektif dan efisien dapat meningkatkan nilai dan 

kinerja perusahaan (Khan et al, 2012). 

Di Indonesia peneliti sebelumnya dilakukan oleh Puspitosari (2016) 

menyatakan bahwa komponen intellectual capital yaitu customer capital, 

human capital, dan structural capital terhadap kinerja perusahaan mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan 

adanya intellectual dalam suatu perusahaan berhubungan dengan kinerja 

perusahaannya. Intellectual Capital akan meningkatkan kinerja perusahaan 

dan memberikan keuntungan bersaing bagi perusahaan (El-Bannany, 2012). 

Dan sekarang telah terbukti bahwa perusahaan benar-benar memanfaatkan 

intellectual capitalnya sehingga mampu membuat kontribusi bagi kinerja 

perusahaannya ( Rini et al, 2016). 

Karyawan atau human capital saling berhubungan dalam menjaga 

keberlangsungan perusahaan. Human Capital adalah salah satu faktor penting 
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dari berbagai aspek kinerja perusahaan. Hal tersebut sangat penting karena 

human capital merupakan salah satu sumber daya yang membantu 

pembangunan dan pengembangan pada kinerja perusahaan. Islamiyah (2015) 

menyatakan bahwa penelitian human capital tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan belum mampu 

memaksimalkan human capitalnya, sehingga masih belum mampu mencapai 

kinerja perusahaan. Hasil penelitian lainnya oleh Gozali dan Hatane (2014) 

menyatakan bahwa human Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan, hal ini dikarenakan investasi dalam pelatihan human capital juga 

merupakan suatu investasi yang penting dan memiliki nilai ekonomis bagi 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Santoso 

(2012) menyatakan human capital tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan Human capital masih belum mampu 

mengkontribusikan karakteristik karyawan perusahaan seperti kecerdasan, 

sikap, komitmen, kreatifitas termasuk knowledge dan berbagai skill yang 

dimiliki oleh karyawan yang dapat dikontribusikan untuk penciptaan kinerja 

perusahaan, sehingga human capital masih belum berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

Structural capital menghasilkan sebuah lingkungan kerja untuk membantu 

pekerja meningkatkan pengetahuan maupun proses merespon kebutuhan dan 

tantangan pasar mereka sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Peneliti sebelumnya Prasetio (2015) dan Thaid (2013) 

menyatakan Structural Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini dikarenkan mampu memaksimalkan pengetahuan yang 
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dimiliki organisasi secara keseluruhan, seperti teknologi, struktur organisasi, 

data, publikasi, prosedur standar, dan budaya perusahaan sehingga mampu 

berkontribusi secara positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian lainnya 

oleh Santoso (2012) menyatakan Struktural Capital tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan knowledge yang 

dimiliki perusahaan untuk ditransformasikan oleh karyawan tidak dapat 

memberikan nilai tambah bagi kinerja perusahaan. 

Customer Capital didefinisikan sebagai semua sumber daya yang terkait 

dengan hubungan eksternal perusahaan. Hubungan eksternal perusahaan 

tersebut antara lain hubungan antara pelanggan, pemasok, maupun mitra riset 

dan pengembangan sehingga sangat berpengaruh akan tingkat pertumbuhan 

kinerja perusahaan. Menurut Soetedjo (2014) dan Rini (2016)  Customer 

Capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan 

adanya hubungan baik antara perusahaan dan customer, seperti bagaimana 

perusahaan memberikan pelayanan kepada customer, serta merespon kritik 

atau saran yang disampaikan customer mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan. Hal ini berarti semakin besar peluang perusahaan belajar dengan 

pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki bersama adalah nilai tertinggi customer 

capital sehingga mampu meningkatkan nilai terhadap kinerja perusahaan. 

Sejalan dengan peneliti lainnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) 

menyatakan customer capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Dikarenakan pengaruh customer capital mempercayakan semakin baik 

hubungan perusahaan dengan pemasok semakin besar peluang rencana 

pembelian akan terjadi, hal ini berarti semakin besar peluang perusahaan 
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belajar dengan pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki bersama adalah nilai 

tertinggi customer capital sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 

Salah satu faktor lain peningkatan kinerja perusahaan adalah melakukan 

diversifikasi usaha. Perusahaan yang melakukan diversifikasi dapat 

memperluas pasar sehingga market share suatu produk akan lebih mudah 

diakses oleh pelanggan, meningkatkan pendapatan karena perusahaan 

memaksimumkan ukuran dan keragaman usaha, meningkatkan penjualan 

melalui pasar dan produk, meningkatkan daya saing dan mengurangi risiko 

bisnis, memanfaatkan sumber daya dan alat produksi yang sama untuk 

membentuk segmen bisnis baru sehingga menghemat biaya teknologi 

sehingga mampu meningkatkan kinerja suatu perusahaan. (Hendiono, 2016). 

Inayah sari (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan 

diversifikasi memliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini 

dikarenakan diversifikasi usaha dapat memudahkan koordinasi pada 

perusahaan yang memiliki banyak divisi yang berbeda yang dapat melakukan 

transaksi secara internal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dapat tercipta 

karena menurunnya biaya transaksi dari adanya pengurangan pajak 

dikarenakan mekanisme secara internal. Penelitian lain yang mendukung 

diversifikasi adalah Chu (2008), yang meneliti hubungan pemegang saham, 

diversifikasi dan kinerja perusahaan manufaktur Malaysia. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kebijakan diversifikasi mampu meningkatkan 

kapabilitas hutang dan nilai ekonomi perusahaan, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan diversifikasi mampu 

memfasilitasi alokasi modal dalam perusahaan dan menggantikan peran 
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external capital market yang tidak efisien. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Amyulianty (2013) menunjukan rata-rata nilai perusahaan yang 

melakukan diversifikasi lebih rendah daripada perusahaan tuggal. Hal ini 

berarti strategi diversifikasi perusahaan yang dilakukan oleh mayoritas 

perusahaan belum memberikan hasil yang optimal terhadap kinerja 

perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendiono (2014) 

yang membuktikan bahwa diversifikasi berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan karena terlalu banyak melakukan investasi pada segmen bisnis 

yang memiliki keuntungan rendah. 

Berdasarkan latar belakang diatas adanya ketidaksesuaian hasil pada 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji 

mengenai pengaruh intellectual capital, diversifikasi usaha terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan Property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan data yang lengkap selama periode 3 tahun terakhir. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Soetedjo (2014) yang juga 

meneliti mengenai pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan 

perbankan. Namun peneliti ini menggunakan perusahaan Property and real 

estate dengan periode tahun 2014-2016, serta adanya tambahan variable 

independen yaitu diversifikasi usaha.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis pun tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN 

DIVERSIFIKASI USAHA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN”.  
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1.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti 

hanya sebatas laporan perusahaan Property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah 

VAIC™ (Value Added Intellectual Capital). Pengukuran kinerja perusahaan 

diukur dengan menggunakan Return of Asset  (ROA) dan diversifikasi usaha 

diukur dengan menggunakan Indeks Herfindahl. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah Human Capital (VAHU) berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan Property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016? 

2. Apakah Struktural Capital (STVA) berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan Property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016? 

3. Apakah Customer Capital (VACA) berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan Property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016? 

4. Apakah Intellectual capital (VAIC™) berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan Property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016? 

5. Apakah diversifikasi usaha berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan Property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016?  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai: 

1. Untuk mengetahui Apakah Human Capital (VAHU) berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan Property and real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

2. Untuk mengetahui Apakah Structural Capital (STVA) berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan Property and real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

3. Untuk mengetahui Apakah Customer Capital (VACA) berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan Property and Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

4. Untuk mengetahui Apakah Intellectual capital (VAIC™) berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan Property and real Estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

5. Untuk mengetahui Apakah diversifikasi usaha berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan Property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis, memperoleh tambahan ilmu mengenai intellectual 

capital dan diversifikasi usaha terhadap kinerja perusahaan khususnya 

perusahaan Property and real estate di Indonesia. 
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2. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang intellectual capital dan 

diversifikasi usaha terhadap kinerja perusahaan. 

3. Manfaat praktis, penelitian ini memberikan informasi pada perusahaan 

dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang intellectual capital, diversifikasi usaha, dan kinerja 

perusahaan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan literaratur dan kerangka teoritis yang terdiri atas definisi 

intellectual capital, diversifikasi usaha, dan kinerja perusahaan, penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, serta teori-teori lain yang terkait 

dengan penelitian ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi rancangan penelitian, variable dan pengukurannya, metode 

penentuan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil perhitungan mengenai pengaruh kedua variable terkait dan 

pembahasan mengenai hasil perhitungan tersebut. 
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BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan penelitian yang sudah 

dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Pendukung 

2.1.1 Resources Based View Theory (RBV Theory) 

Resources Based View theory dipelopori oleh Penrose (1959) yang 

mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen, tidak 

homogen, dan jasa produkstif yang berasal dari sumber daya perusahaan yang 

memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Dalam Resources-Based 

Theory, sumber daya dapat secara umum didefinisikan untuk memasukkan aset, 

proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, atau pengetahuan yang 

dikendalikan oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk memahami dan 

menerapkan strategi mereka (Daft , 1983). 

Alasan dasar RBV Theory adalah bahwa campuran jenis, jumlah, dan sifat 

suatu sumber daya internal perusahaan harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan 

utama dalam merancang strategi yang dapat memimpin keunggulan kompetitif 

secara berkelanjutan. Mengelola Intellectual capital secara strategis melibatkan 

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan perusahaan yang 

unik, dan terus mempertahankan dan memperkuat sumber daya tersebut. Teori ini 

menegaskan bahwa hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan untuk 

menjalankan strategi yang tidak sedang dilaksanakan oleh perusahaan bersaing 

lainnya. Ketika perusahaan lain tidak dapat menduplikasi strategi tertentu, maka 

perusahaan yang menjalankan strategi tertentu memiliki keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan, menurut teori (David, 2015).  
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Dari penjelasan tersebut, resourse based view theory sangat tepat untuk 

menjelaskan penelitian tentang intellectual capital, karena resourse based view 

theory perusahaan merupakan sumber daya utama di balik keunggulan kompetitif 

dan kinerja perusahaan. Asset tidak berwujud merupakan salah satu asset straegis 

yang memiliki karakteristik fundamental seperti sulit ditiru, langka, tidak mudah 

atas menyebabkan berkurangnya jumlah intangible asset yang dikualifikasi 

sebagai asset strategis dan kemudian secara khusus intellectual capital muncul 

sebagai asset tidak berwujud yang memenuhi kriteria sebagai asset strategis 

(Belkaoui, 2003). Selanjutkan Belkaoui (2003) menjelaskan bahwa intellectual 

capital merupakan asset stratgis yang memiliki dampak positif bagi kinerja 

perusahaan yang diukur melalui profitibilitas yang diciptakan perusahaan. 

2.1.2 Market Based View (MBV Theory) 

Market Based View pertama kali dikemukakan oleh Porter (1980) yang 

menyatakan bahwa hal mendasar dari strategi kompetitif adalah bagaimana 

perusahaan terhubung dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud disini 

adalah industri dimana perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan harus 

memahami bagaimana posisinya terhadap kompetitor dalam industri, karena 

struktur industri memiliki pengaruh besar dalam menentukan jenis strategi 

potensial bagi perusahaan.  

Menurut Yuliani et al (2013), dengan menerapkan strategi diversifikasi, 

perusahaan dapat membangun kekuatan pasar, dimana dapat mengatasi masalah 

persaingan dalam industri. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar tinggi akan 

dengan mudah melakukan kontrol atas harga pasar untuk membuat keuntungan 

diatas rata-rata. Sedangkan perusahaan segmen tunggal hanya akan fokus pada 
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satu unit bisnis yang merupakan kompetensi intinya sehingga memiliki peluang 

yang kecil untuk dapat masuk segmen pasar tertentu (meningkatkan kekuatan 

pasar) dan bersaing di pasar yang lebih luas. Peningkatan persaingan seiring 

dengan peningkatan diversifikasi berimpilkasi pada keuntungan perusahaan 

terdiversifikasi yang selalu lebih tinggi daripada perusahaan segmen tunggal pada 

tingkat relativitas tertentu (Adner dan Zemsky, 2006). Dalam hal ini, MBV theory 

menjelaskan bahwa perusahaan terdiversifikasi mampu mengatasi kompleksitas 

persaingan dengan membangun kekuatan keuangan dan efisiensi biaya. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Santareli dan Tran (2013) yang menyatakan bahwa 

pertemuan berbagai perusahaan di lebih dari satu pasar akan meningkatkan daya 

tawar perusahaan dan meningkatkan efisiensi. 

2.2 Kinerja Perusahaan 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Moeheriono (2012) menyatakan bahwa kinerja merupakan tolok 

ukur keberhasilan strategi perusahaan (strategic measures) atau derajat 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Rahayu (2010) yang menyatakan bahwa kinerja adalah suatu gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu perusahaan. Kinerja dapat mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja 

merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (Kurniasari, 2011).  
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2.2.2 Profitabilitas 

Laba sering digunakan menjadi salah satu ukuran kinerja keuangan 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi berarti kinerjanya baik 

dan begitu pula sebaliknya. Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan 

posisi laba perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini 

merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena 

itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Menurut 

Ambarwati, Yuniarta & Sinarwati (2015), mendefinisikan profitabilitas sebagai 

kemampuan menghasilkan laba (profit) selama periode tertentu dengan 

menggunakan aktiva yang produktif atau modal, baik modal secara keseluruhan 

maupun modal sendiri. Menurut Tjondro & Wilopo (2011), profitabilitas 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Setiawan (2013), 

profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. 

2.2.3 Pengukuran Profitabilitas 

Menurut Sudana (2015), terdapat beberapa alat ukur untuk mengukur 

tingkat profitabilitas perusahaan yaitu: 

1. Return on Asset  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan  
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seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.  

Return on asset dapat diukur dengan :  

Return on asset = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡  

2. Return on Equity  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah 

pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.  

Return on equity dapat diukur dengan :  

Return on equity = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  

3. Net Profit Margin  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari 

penjualan yang dilakukan perusahaan.  

Net profit margin dapat diukur dengan :  

Net profit margin = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥 / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

4.     Basic Earning Power  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum 

bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Basic earning power dapat diukur dengan :  

Basic earning power = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒t. 
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2.2.4 Return on asset 

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu rasio yaitu kinerja 

keuangan yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA) untuk mengukur 

kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja diperlukan sebagai informasi bagi pihak 

internal maupun eksternal untuk mengambil suatu keputusan. 

 Menurut (Nuryaman, 2015) Return On Assets (ROA) adalah salah satu 

kinerja keuangan yang banyak digunakan oleh pemakai informasi. ROA yaitu 

rasio antara keuntungan bersih setelah pajak setelah terhadap jumlah asset 

keseluruhan yang juga berarti merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa 

besar tingkat pengembalian dalam bentuk persentase dari asset yang dimiliki. 

Sedangkan menurut Zuliarni (2012) return on asset menunjukan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Menurut 

Bolek dan Wilinski (2012) reutn on asset mereflesikan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, mencerminkan efektivitas total operasi dari suatu perusahaan pling 

banyak digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin 

besar ROA menunjukan semakin baik kinerja perusahaan (Pertiwi dan 

Pratama,2012). 

2.3 Perusahaan 
2.3.1 Pengertian Perusahaan 

Menurut Boone & Kurtz (2013), perusahaan adalah bisnis yang secara 

hukum dianggap sebagai satu entitas yang terpisah dari pemilik-pemiliknya 

dan bertanggung jawab atas hutang-hutangnya sendiri dimana tanggung 

jawab pemilik terbatas pada besarnya investasi yang ditanamkan. 
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2.3.2 Jenis - Jenis Perusahaan 
 

Menurut Boone & Kurtz (2013), terdapat 3 jenis perusahaan: 

1. Perusahaan Perorangan (sole proprietorship) 
 
Bentuk kepemilikan bisnis yang paling tua dan sederhana karena tidak 

ada perbedaan hukum yang memisahkan status pemilik tunggal sebagai 

individu dengan statusnya sebagai pemilik bisnis. Selain di berbagai 

industri, perusahaan perorangan terkonsentrasi pada usaha seperti usaha 

reparasi, gerai retail kecil, dan penyedia jasa. Keuntungan yang dimiliki 

perusahaan perseorangan adalah seluruh laba menjadi miliknya, 

kepuasan pribadi, kebebasan dan fleksibilitas serta lebih mudah 

memperoleh kredit. Kerugian yang dimiliki perusahaan perseorangan 

adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, 

kesulitan dalam manajemen serta kelangsungan usaha kurang terjamin. 

2. Perseroan (partnership) 
 

Bentuk kepemilikan bisnis dimana perusahaan dijalankan oleh dua orang 

atau lebih yang bertindak sebagai pemilik bersama melalui perjanjian 

hukum yang bersifat sukarela. Keuntungan yang dimiliki perseroan 

(partnership) adalah proses pendiriannya relatif mudah, lebih mudah 

dalam memperoleh modal dan lebih mudah berkembang. Kerugian yang 

dimiliki perseroan (partnership) adalah kewajiban keuangan yang tidak 

terbatas, konflik interpersonal, kurangnya kontinuitas dan sulit 

dibubarkan. 
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3. Korporasi 
 
Korporasi adalah sebuah badan hukum yang aset dan kewajibannya 

terpisah dari para pemiliknya. Terdapat 3 jenis korporasi: 

a. Sebuah perusahaan dianggap sebagai Korporasi domestik, jika 

perusahaan tersebut menjalankan bisnis di negara sendiri 

b. Jika sebuah perusahaan menjalankan bisnis di negara-negara bagian 

lain, selain Negara bagian tempat pendaftaran pendiriannya, 

perusahaan tersebut dianggap sebagai korporasi asing di tiap-tiap 

negara bagian tersebut. 

c. Sebuah perusahaan yang didirikan disatu negara yang beroperasi di 

negara lain disebut korporasi luar negeri, ditempatnya operasi. 

Keuntungan yang dimiliki korporasi adalah kewajiban keuangan yang 

terbatas, keahilan manajemen yang terspesialisasi, kapasitas pembiayaan 

yang lebih luas dan ekonomi operasi skala besar. Kerugian yang dimiliki 

korporasi adalah sulit dan mahal untuk dibentuk dan dibubarkan, 

kerugian pajak serta batasan hukum. 

2.4 Modal 

2.4.1 Pengertian Modal 

 Modal merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan suatu perusahaan. Modal sangat menentukan perkembangan dan 

pertumbuhan usaha perusahaan. Modal dapat berperan sebagai sumber pendanaan 

perusahaan yang menggambarkan perusahaan dalam memenuhi dapat didanai 
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oleh modal sendiri secara keseluruhan atau didanai dengan modal sendiri dan 

ditambah dengan modal yang berasal dari pinjaman. Menurut Warren, Reeve dan 

Philip (2005) mengemukakan bahwa modal atau ekuitas pemegang saham adalah 

jumlah total dari dua seumber utama ekuitas saham, yaitu modal disetor atau laba 

ditahan. 

2.4.2 Sumber Modal 

Menurut Riyanto (2001) modal dapat dilihat dari asalnya, sumber modal 

terdiri: 

1. Sumber internal 

Sumber internal adalah modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. 

Sumber internal dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. 

Besarnya laba yang dimasukan ke dalam cadangan atau ditahan, 

tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan 

tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. 

2. Sumber Eksternal 

 Sumber Eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan atau 

dana yang diperoleh dari para kreditur atau pemegang saham yang 

merupakan bagian dalam perusahaan. 
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2.4.3 Jenis – Jenis Modal 

 Menurut Riyanto (2001), modal terdiri dari dua jenis , antara lain: 

 1. Modal Sendiri 

Modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam 

perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Modal sendiri merupakan 

modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan 

yang dihasilkan perusahaan.  

 2. Modal Asing 

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam 

perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang yang pada saat 

jatuh tempo harus dibayar kembali. 

2.5 Intellectual capital 

Pada akhir 1980-an, para praktisi mulai berusaha untuk membangun 

laporan/akun yang mengukur intellectual capital. Sedangkan prakarsa secara 

sistematis untuk mengukur dan melaporkan persediaan perusahaan atas 

intellectual capital kepada pihak eksternal terjadi pada awal 1990-an. Pada 

pertengahan tahun 1990-an, Nonaka dan Takeuchi (1995) mempresentasikan 

sebuah buku yang bertemakan “ Peciptaan Pengetahuan Perusahaan” yang fokus 

membahas mengenai Intellectual Capital (Ulum 2009). 

 Akhir tahun 1990-an, intellectual capital mulai menjadi topik populer 

dikalangan peneliti dan akademisi.Hingga akhirnya pada tahun 1999, 

Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) 
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menyelenggarakan simposiun internasional tentang intellectual capital di 

Amserdam ( Guthrie and Petty,2000). 

Menurut Internasional Federaion of Accounting (IFAC) , intellectual 

capital dapat diartika sebagai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan 

yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan hasil akhir dari proses transformasi 

pengetahuan atau suatu pengetahuan dalam bentuk asset atau hak intektual 

perusahaan. IFAC juga mengestimasikan bahwa 50-90% nilai perusahaan 

ditentukan oleh managemen atas intellectual capital, bukan modal fisik (IFAC, 

1998). 

Beberapa pengertian lainnya diungkapkan oleh beberapa peneliti lainnya 

oleh Bontis et al (1998) diantaranya bahwa intellectual capital adalah istilah yang 

diberikan untuk kombinasi asset tidak berwujud dari pasar, kekayaan intektual, 

human-centred dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk berfungsi 

(Brooking, 1996). Hal ini sejalan dengan (El-Bannany, 2008) intellectual capital 

merupakan pengetahuan dan pengalaman yang merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan 

melalui strategi kreatif. Sedangkan Stewart (1997) dalam bukunya yang berjudul 

“intellectual capital, The New Wealth of Organization’’ memberikan definisi lain 

dari intellectual capital, yaitu intellectual capital adalah materi intelektual – 

pengetahuan, informasi, kekayaan intektual, pengalaman yang dapat digunakan 

untuk menciptakan kekayaan. Ini adalah kemampuan otak kolektif dan 

pengetahuan bermanfaat yang dikemas. 
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 Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, terkait dengan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa intellectual capital merupakan nilai 

pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan 

yang dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan di industri dan 

pasar.  

Banyak praktisi yang menyatakan bahwa Intellectual Capital terdiri dari tiga 

elemen utama (Stewart 1997;Chan et al 2005 ; Bontis 2000) yaitu :  

1. Human Capital  

 Human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keahlian (skill), 

kemampuan melakukan inovasi, dan kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi 

nilai perusahaan, kultur dan filsafatnya (Bontis, 2000). Human capital 

berhubungan dengan keahlian, bakat dan sikap karyawan yang dilaporkan secara 

luas. Chen et al. (2005) lebih jauh menyatakan bahwa Human capital 

berhubungan dengan pengetahuan dan keahlian yang ada dalam pikiran karyawan, 

dan apabila perusahaan tidak dapat memanfaatkan karyawan tersebut, 

pengetahuan dan keahlian karyawan tersebut akan terbuang sia-sia dan tidak dapat 

diterjemahkan menjadi suatu nilai bagi perusahaan. Sejalan dengan Stewart 

(1997) mengartikan human capital sebagai manusia itu sendiri yang secara 

personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya, 

komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata 

dilihat dari individual tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi 

baik di dalam maupun luar perusahaan. 
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2. Struktural Capital 

 Struktural capital menurut Istianingsih (2011) merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas dan strukturnya yang mendukung 

usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intektual yang optimal serta kinerja 

bisnis secara keseluruhan. Contohnya sistem opersional, budaya organisasi, dan 

filosofi manajemen.  

 Rahmawati (2012) berpendapat bahwa alasan untuk mengelola struktur 

capital adalah adanya pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, untuk 

mempersingkat waktu suatu pekerjaan, dan untuk memperbanyak manusia yang 

produktif. Mengelola struktur capital bukan merupakan sesuatu yang sulit, tetapi 

hal itu merupakan sesuatu yang baru dan ada banyak hal yang dapat dipelajari dari 

melihat bagaimana perusahaan yang progresif dapat melakukannya. 

 Pengetahuan manajemen tidak akan terjadi tanpa pengetahuan manajer. 

Seperti beberapa sistem organisasi, metode, dan departemen. Sebenernya hal yang 

penting dalam intellectual capital bukanlah teknologi atau membeli software baru 

untuk perusahaan. Meskipun sepertinya dapat terbukti sendiri bahwa teknologi 

informasi dapat sangat membantu dalam mengatur informasi, tetapi hal yang 

penting adalah usaha-usaha yang tegas dan jelas untuk menemukan ilmu 

pengetahuan yang berguna. 

 Kesempurnaan suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi datang dari 

kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih bersangkutan dengan ilmu 

pengetahuan. Setiap SDM diharapkan dapat menyadari bahwa informasi dan ilmu 

pengetahuan yang digunakan oleh masing-masing orang dalam pekerjaan mereka 

sebaiknya dinilai sama pentingnya dengan alat-alat itu. 
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3. Customer Capital 

 Menurut Bhartesh et al (2005) Customer capital atau modal pelanggan 

adalah suatu inti dari hubungan konsumen. Tipe intellectual capital yang sulit 

karena hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan pihak eksternal namun juga 

berkaitan pada kelangsungan keunggulan kompetitif perusahaan. Hal ini sejalan 

dengan Stewart (1997) yang menyatakan bahwa customer capital adalah 

hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan, seperti 

konsumen dan pemasok. Sebagai contoh adalah brand loyalty dari konsumen. 

Konsumen produk apple yang loyal akan membeli gadget model terbaru dari 

apple walaupun ada penawaran bran lain atas produk sejenis setengah harga atau 

lebih murah dari produk apple. Dasarnya ini merupakan sebuah keunggulan dari 

franchise perusahaan( Sullvian,2000). 

 Value Added Intellectual Capital (VAIC™) merupakan metode untuk 

menghitung kinerja intellectual capital yang dikembangkan oleh Pulic (1998). 

Pendekatan melalui instrumen ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk 

dilakukan karena data-data yang diperlukan dapat diperoleh dari akun-akun 

neraca dan laporan laba rugi di dalam laporan keuangan perusahaan (Ulum,2009). 

 Terdapat beberapa langkah untuk mendapatkan VAIC antara lain : 

1. Value Added (VA) 

Ulum (2013) menerangkan bahwa metode ini dimulai dengan kemampuan 

perusahaan untuk menciptakan value added (VA). Value added adalah indikator 

paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). VA dihitung sebagai selisih 

antara output dan input. Output (OUT) merepresentasikan revenue dan mencakup 
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seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup 

seluruh beban yangdigunakan dalam memperoleh revenue. Hal penting dalam 

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

IN. Karena peran aktifnya dalam proses value creation, intellectual potential 

(yang direpresentasikan dengan labour expenses) tidak dihitung sebagai biaya dan 

tidak termasuk dalam komponen intellectual capital. Karena itu, aspek kunci dari 

metode pulic (1998) adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas 

penciptaan nilai. 

 

dimana: 

OUT = ouput : total penjualan dan pendapatan lain. 

IN    = input : beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban karyawan). 

Value added (VA) dapat dihitung dengan akun-akun perusahaan sebagai berikut 

(Ulum, 2009) : 

a. Value Added Human Capital (VAHU) 

VAHU menunjukkan hubungan antara VA dengan HC. VAHU 

merupakan indikator untuk menunjukan berapa banyak VA yang dapat 

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini 

menunjukan kontribusi yang dibuat setiap rupiah yang diinvestasikan 

dalam HC terhadap VA (Ulum, 2009). Pulic (1998) mengatakan bahwa 

indikator dari HC itu sendiri adalah total salary dan wages costs. 

VA = OUT – IN 
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dimana : 

 VAHU : value added human capital ( rasio VA terhadap HC) 

 VA       : value added 

 HC       : human capital : beban karyawan 

b. Structural capital value added (STVA) 

STVA yang menunjukkan kontribusi structural capital (SC) dalam 

penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana 

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.SC merupakan selisih dari VA dan 

HC. Atau dengan kata lain, semakin besar kontribusi HC dalam VA, maka 

akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut (Uum,2009). Lebih 

lanjut Pulic menyatakan bahwa SC adalah VA dikurangi HC, yang hal ini 

telah diverifikasi melalui penelitian empiris pada sektor industri 

tradisional (Pulic, 1998). 

 

dimana: 

STVA  : Structural capital value added (rasio SC terhadap VA) 

VA : Value added 

SC  : Structural capital (VA-HC) 

 

VAHU = VA / HC 

 

STVA = SC / VA 
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c. Value Added Capital Employee (VACA) 

VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan dari modal yang 

tersedia. Rasio ini menunjukan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari 

CE terhadap VA (Ulum,2009). Jika satu unit capital employed (CE) 

menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka 

berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya (Pulic, 

1998) 

 

dimana: 

VACA : value added capital employee ( rasio VA terhadap CA) 

VA      : value added 

CE       : capital employee : dana yang tersedia (ekuitas laba bersih) 

d. Value Added Intellectual Capital (VAIC™). 

VAIC™ mengindikasikan kemampuan intelektual yang dapat 

dianggap juga sebagai BPI (business performance indicator). VAIC™ 

merupakan penjumlah dari ketiga komponen sebelumnya yaitu : VACA, 

VAHU, STVA (Ulum, 2009). 

 

2.6 Dersifikasi usaha 

Diversifikasi adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan 

untuk memperluas pangsa pasar, menambah jumlah unit bisnis, 

memproduksi produk baru yang beraneka ragam, serta melakukan akuisisi 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 

 

   VACA = VA / CA 
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pada perusahaan pesaing atau perusahaan baru. Strategi diversifikasi 

menjadi kurang diminati karena mengelola beragam bisnis itu tidak 

mudah. Di tahun 1960-an dan 1970-an, tren melakukan diversifikasi 

sangat diminati yang membuat perusahaan tidak hanya bergantung pada 

satu industri, tetapi di tahun 1980-an kenyataan bahwa perusahaan yang 

melakukan diversifikasi mengalami kegagalan sehingga banyak 

perusahaan menutup dan menjual divisi-divisi yang kurang 

menguntungkan untuk fokus pada bisnis inti (David, 2015). Sedangkan 

menurut (Koncoro, 2007) strategi diversifikasi merupakan strategi 

pertumbuhan sebuh korporasi dimana perusahaan memperluas 

operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Sejalan 

dengan Sari et al (2011) yang menyatakan bahwa diversifikasi adalah 

bentuk dari strategi korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

profitabilitas melalui peningkatan volume penjualan dalam bentuk produk 

baru. Oleh karena itu pemilihan industri untuk diversifikasi harus cukup 

menarik untuk menghasilkan return yang tinggi atas investasi secara 

konsisten dan penawaran potensial di seluruh divisi operasi untuk sinergi 

yang lebih besar daripada yang dicapai oleh perusahaan tunggal.  

Diversifikasi perusahaan merupakan tingkat pengembangan yang 

dilakukan perusahaan melalui jumlah perusahaan yang dikelola maupun 

tingkat segmen usaha yang dimiliki, minimal 2 segmen usaha. 

Diversifikasi perusahaan diukur dengan Indeks Herfindahl (HHI) dari 

jumlah penjualan segmen usaha perusahaan. Indeks dihitung dari jumlah 
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dari kuadrat penjualan masing-masing segmen dibagi dengan kuadrat total 

penjualan perusahaan dengan rumus sebagai berikut (Amulyanti, 2013): 

 

Keterangan:  

Seg Sales = Penjualan pada masing-masing segmen. 

Sales       = Total Penjualan dalam satu tahun. 

 Diversifikasi digolongkan menjadi beberapa tipe. Ada dua tipe diversifiksi 

yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu (Hariadi, 2005) : 

1. Strategi diversifikasi berkaitan. 

Strategi diversifikasi berkaitan yang merupakan diversifikasi perusahaan 

dalam suatu bisnis yang masih mempunyai hubungan erat dengan bisbis 

sbelumnya sehingga dapat di kembangkan strategi bisnis yang saling 

berkesuaian di antara bisnis tersebut. 

2. Strategi diversifikasi tidak berkaitan. 

Strategi diversifikasi tidak berkaitan adalah diversifikasi perusahaan ke 

dalam suatu bisnis lain yang tidak mmpunyai gubungan erat dengan bisnis 

sebelumnya. Alasan utama yang menjadi dasar diversifikasi ini adanya 

peluang keuntungan yang lumayan besar yang dapat diraih pada industri 

tertentu. Strategi ini bisa saja dijalankan perusahaan korporasi dengan 

tujuan khusus untuk meraih keuntungan yang lebih besar dalam jangka 

HI = ΣSeg Sales² / [Σ sales ]² 
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pendek. Untuk itu, perusahaan tidak mendirikan perusahaan baru tetapi 

mengambilalih perusahaan lain (akuisi dan marjer). 

2.7 Penelitian Terdahulu   

   Penelitian yang dilakukan oleh Firer dan Williams (2003) meneliti 

hubungan antara intellectual capital dan Return on Asset (ROA), Asset Turnover 

(ATO), dan Market to Book Value (MB) dengan mengambil sampel 75 

perusahaaan dagang di Afrika Selatan dengan hasil menunjukan bahwa 

intellectual capital secara signifikan mempengaruhi ROA, ATO, dan MB. 

   Penelitian Rahmawati (2012) meneliti pengaruh intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2008-2010 dengan menggunakan variable dependennya adalah Return 

On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM). Dari 

komponen-komponen yang menghasilkan modal intelektual, VACA, VAHU 

berpengaruh positif terhadap ROA, ROE & NIM. STVA tidak berpengaruh 

terhadap ROA, ROE & NIM.  

   Margareth dan Rakhman (2006) yang meneliti hubungan antara 

komponen-komponen intellectual capital terhadap Return On Equity (ROE) dan 

Market to Book Value (MB) dengan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 1999-2003 yang memiliki shareholder’s equity positif 

sebagai objek penelitiannya. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa intellectual 

capital tidak berpengaruh terhadap MB dan sebaliknya berpengaruh signifikan 

positif terhadap ROE. 

   Penelitian Soetedjo (2014) meneliti pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
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2010-2012 dengan menggunakan variable dependennya return on asset (ROA) 

menunjukkan bahwa seluruh komponen intellectual capital memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap ROA.  

   Penelitian yang menguji diversifikasi adalah Amyulianthy dan Sari (2013) 

yang menguji perbedaan kinerja antara perusahaan fokus dan terdiversifikasi di 

Indonesia, dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur, property dan real 

estate. Penelitian ini menemukan adanya perusahaan yang melakukan 

diversifikasi dalam kegiatan bisnisnya memiliki nilai kinerja yang negatif 

dibandingkan perusahaan yang fokus. Dan karakteristik perusahaan menunjukkan 

nilai tobins q dan ukuran dari aset memiliki hubungan yang positif terhadap 

kinerja perisahaan. Hasil penelitian ini menolak hipotesis internal capital market. 

Menurut penelitian ini beberapa perusahaan di Indonesia masih memiliki pasar 

keuangan yang belum sempurna dan masih terkena dampak krisis keuangan dalam 

dekade terakhir. 

   Penelitian Hendiono (2014) menguji mengeni  diversifikasi terhadap risiko 

bisnis dan kinerja. Diversifikasi bisnis diukur dengan indeks entropy. Risiko 

bisnis diukur dengan pengungkapan risiko manajemen. Kinerja perusahaan diukur 

dengan Tobin’s q. Sampel dari penelitian ini adalah 32 perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian yang menunjukkan diversifikasi bisnis 

memiliki pengaruh negatif terhadap risiko bisnis. Ini sesuai dengan hipotesis ke 

satu yang menjelaskan bahwa diversifikasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

risiko bisnis. Semakin terdiversifikasi suatu perusahaan maka risiko semakin 

rendah karena kerugian yang dialami akan tertutupi dari keuntungan dari segmen 
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bisnis lain sehingga risiko akan turun. Hasil penelitian menunjukkan hubungan 

antara diversifikasi bisnis dengan kinerja perusahaan adalah negatif.   

   Selain itu, Kurniasari (2011) dalam penelitiannya mengenai diversifikasi 

dan kinerja, memasukan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun 2007-2009. Sampel penelitian adalah 

sebanyak 33 perusahaan dengan 99 observasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara diversifikasi korporat 

dengan kinerja perusahaan dan risiko. Kepemilikan manajerial sebagai variabel 

moderasi juga tidak mampu memoderasi hubungan antara diversifikasi korporat 

dengan kinerja perusahaan dan risiko sistematis serta risiko tidak sistematis. 

   Penelitian oleh Inayah Adi Sari (2014) menunjukan adanya perbedaan 

kinerja antara perusahaan yang melakukan diversifikasi dengan perusahaan yang 

berada pada segmen usaha tunggal. Kinerja perusahaan terdiversifikasi lebih baik 

daripada perusahaan fokus. Sehingga hasil penelitin menunjukan bahwa 

diversifikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini terjadi karena 

diversifikasi usaha dapat memudahkan koordinasi pada perusahaan yang memiliki 

banyak divisi yang berbeda yang dapat melakukan transaksi secara internal, 

alokasi sumber daya yang lebih efisien dapat tercipta karena menurunnya biaya 

transaksi dan adanya pengurangan pajak dikarenakan mekanisme transaksi secara 

internal. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu Intellectual Capital 

No Peneliti Variabel Hasil Perbedaan 
1 Firer dan 

William 
(2003)  

Variabel 
dependen: ROA, 
ATO dan M/B 
Variabel 
independen: IC  

IC berpengaruh 
signifikan terhadap 
ROA, ATO, MB.  

Menggunakan variable 
dependen ROA. 
Sampel penelitian 
property and real estate 
yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2016. 

2 Rahmawati 
(2012) 

Variabel 
dependen: ROA, 
ROE & NIM 
Variabel 
independen: IC 

VACA & VAHU 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap ROA, 
ROE & NIM. STVA 
tidak berpengaruh. 

Menggunakan variable 
dependen ROA. 
Sampel penelitian 
property and real estate 
yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2016. 

3 Margareth 
(2009)   

Variabel 
dependen: MB & 
ROE 
Variabel 
independen: IC 

IC tidak berpengaruh 
terhadap MB tetapi 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap ROE. 

Menggunakan variable 
dependen ROA. 
Sampel penelitian 
property and real estate 
yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2016. 

4 Soetedjo 
(2014) 

Variabel 
dependen: ROA 
Variabel 
independen: IC 
(HCE, SCE, 
CEE). 

IC berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap ROA. 

Sampel penelitian 
property and real etate 
yang terdaftar di BEI 
tahun 2014-2016 

Sumber: Berbagai penelitian 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu Diversifikasi Usaha 

No Peneliti Variabel Hasil Perbedaan 
1 Amyulianty 

dan Sari 
(2013) 

Variabel 
independen: 
diversifikasi 
Variabel 
dependen: 
Kinerja  
Kontrol:Firm 
size dan Tobins 
Q 

Diversifikasi bisnis 
berpengaruh negatif 
terhadap risiko 
bisnis dan kinerja 
perusahaan. 

Menggunakan variable 
dependen ROA. Sampel 
penelitian property & 
real estate yang 
terdaftar di BEI tahun 
2014-2016. 

2 Hendiono 
(2014) 

Variabel 
independen: 
diversifikasi 
bisnis Variabel 
dependen: Risiko 
bisnis dan kinerja 
Alat ukur: Tobins 
Q 

Diversifikasi bisnis 
berpengaruh negatif 
terhadap risiko 
bisnis dan kinerja 
perusahaan. 

Menggunakan variable 
dependen ROA. Sampel 
penelitian property & 
real estate yang 
terdaftar di BEI tahun 
2014-2016. 

3 Kurniasari 
(2014) 

Independen: 
Tingkat 
Diversifikasi 
Dependen: Kinerja 
Kontrol: Ukuran 
perusahaan, rasio 
hutang, 
perumbuhan 
perusahaan, risiko 
Moderasi: 
Kepemilikan 
manajerial 

Tidak terdapat 
hubungan yang 
signifikan antara 
diversifikasi dengan 
kinerja perusahaan 
dan risiko. 

Menggunakan variable 
dependen ROA. Sampel 
penelitian property & 
real estate yang 
terdaftar di BEI tahun 
2014-2016. 

4 Inayah Adi 
Sari (2014) 

Independen: 
Tingkat 
diversifikasi 
Dependen: Kinerja 
Kontrol: Leverage, 
Tobins Q, DER, 
Earning Growth, 
Firm size, umur 
perusahaan, 
struktur 
kepemilikan 
manajemen. 

Diversifikasi bisnis 
berpengaruh positif 
terhadap risiko 
bisnis dan kinerja 
perusahaan. 

Menggunakan variable 
dependen ROA. Sampel 
penelitian property & 
real estate yang 
terdaftar di BEI tahun 
2014-2016. 

Sumber: Berbagai penelitian 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

  Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambar berikut merupakan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini. kerangka pemikiran mengenai hubungan antara 

VAHU,STVA,VACA,VAIC dan diversifikasi usaha yang merupakan variabel 

independen dengan kinerja perusahaan (ROA) sebagai variabel dependen. 

Rerangka pemikiran tersebut adalah. 

GAMBAR 2.1 

MODEL 1 

 

VARIABEL INDEPENDEN 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.2 

MODEL 2 

 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Value Added Human Capital terhadap kinerja perusahaan. 
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Kinerja Perusahaan 
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2.9.1 Pengaruh Value Added Human Capital terhadap kinerja perusahaan. 

Menurut resource-based theory, agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

pengelolaan yang baik atas sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia 

atau karyawan merupakan aset strategic perusahaan yang dapat menciptakan 

kompetensi perusahaan atas pengetahuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, 

perusahaan harus dapat mengelola karyawannya agar karyawan tersebut dapat 

memaksimalkan kemampuannya dan juga agar karyawan tersebut tidak 

meninggalkan perusahaan. Apabila perusahaan memiliki humancapital yang 

tinggi, maka diharapkan perusahaan tersebut tentunya akan memiliki kinerja 

keuangan yang tinggi pula (Simarmta, 2015). 

VAHU adalah seberapa besar Value Added (VA) dibentuk oleh 

pengeluaran pekerja dalam rupiah. Hubungan antara VA dan Human Capital 

(HC) mengindikasikan adanya kemampuan HC di dalam membuat nilai pada 

sebuah perusahaan. Ketika VAHU dibandingkan lebih dari sebuah kelompok 

perusahaan, VAHU menjadi sebuah indikator kualitas sumber daya manusia 

perusahaan. VAHU juga diartikan sebagai kemampuan perusahaan di dalam 

menghasilkan VA dari setiap rupiah yang dikeluarkan kepada HC (Kuryanto dan 

Syafruddin, 2008). 

Menurut Soetedjo (2014) value added human capital bernilai positif 

menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia semakin menyadari 

pentingnya pengelolaan human capital yang mereka miliki dalam meningkatkan 

laba perusahaan, sehingga mereka bersedia mengeluarkan dana yang lebih besar 

untuk mendapatkan karyawan yang sesuai yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ting (2009) di Malaysia, yang 

menyatakan bahwa Value Added Human Capital/ Human Capital Efficiency 

(HCE) memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan dengan 

menggunakan indicator ROA. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh positif value added human capital terhadap 

return on asset (ROA). 

Ha1 : Terdapat pengaruh positif value added human capital terhadap 

return on asset (ROA). 

2.9.2 Pengaruh Structural Capital Value Added terhadap kinerja perusahaan. 

 Structural Capital dapat diukur dari value added dikurangi Human 

capital. Value added adalah hasil penjualan (total pendapatan) dikurangi dengan 

total beban.  SCE menunjukkan berapa banyak jumlah Structural Capital yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan value added secara efisien. Semakin tinggi SCE 

maka akan semakin tinggi pula ROA perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 

Structural Capital Efficiency berpengaruh terhadap ROA. Structural Capital 

mencakup semua pengetahuan dalam perusahaan selain pengetahuan yang ada 

pada modal manusia, yang mencakup database, bagan organisasi, proses manual, 

strategi, rutinitas, dan sesuatu yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai materi (Bontis et al., 2000). Strucutral Capital merupakan sarana pendukung 

modal manusia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh Soetedjo (2014) nilai structural capital value added nilai SCE 

yang positif menunjukkan bahwa perusahan ini telah mampu memanfaatkan 
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keberadaan aset yang mereka miliki secara optimal untuk menciptakan laba. 

Karena dengan adanya struktur perusahaan, sistem, prosedur, regulasi dan data 

base yang baik, perusahaan akan mampu meminimalisasi adanya kecurangan, 

resiko kredit macet serta meningkatkan kepuasan konsumen. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Firer dan William (2003) di Afrika Selatan, Chen 

(2005) di Taiwan yang menyatakan bahwa Value Added Structural Capital/ 

Structural Capital Efficiency (SCE) memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja keuangan. Berdasarkan teori RBT teori ini menegaskan bahwa hal ini 

dapat menguntungkan bagi perusahaan untuk menjalankan strategi tertentu, maka 

perusahaan yang menjalankan strategi tertentu memiliki keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan (David, 2013). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh positif structur capital value added 

terhadap return on asset (ROA). 

Ha2 : Terdapat pengaruh positif structur capital value added terhadap 

return on asset (ROA). 

2.9.3 Pengaruh Value added customer capital terhadap kinerja perusahaan. 

 Konsep penting customer capital adalah pengetahuan yang dibentuk 

dalam marketing channels dan hubungan konsumen bahwa organisasi 

berkembang dengan menjalankan bisnis. Customer capital didefinisikan sebagai 

seluruh sumber daya yang berkaitan dengan hubungan eksternal perusahaan 

dengan konsumen maupun supplier. Customer capital terdiri dari hubungan 

perusahaan dan stakeholder dan perseprsi mereka terhadap perusahaan. Sebagai 
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contoh image, loyalitas konsumen, hubungan dengan supplier, kekuatan 

komersial, kapasitas negosiasi, dengan entitas keuangan dan lingkungan aktivitas 

(Stravoic and Marr,2004). Sehingga adanya hubungan baik perusahaan dengan 

customer seperti bagaimana perusahaan memberi pelayanan, serta saran yang 

disampaikan dapat mampu mempengaruhi peningkatkan kinerja.  

 Menurut Penelitian Soetedjo (2014) value added customer capital 

memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan customer, seperti 

bagaimana perusahaan memberikan pelayanan kepada customer, serta merespon 

kritik atau saran yang disamapaikan customer mampu meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Hal ini sejalan denga Rini (2016) dan Rahmiati (2012) yang juga 

menyatakan bahwa value added customer capital berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. Berdasarkan konsep RBV, agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya, perusahaan membutuhkan sebuah kemampuan dalam 

pengelolaan aset baik aset fisik maupun aset intelektual. Dengan pengelolaan 

capital asset yang baik, diyakini perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar dan 

kinerja perusahaannya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh positif value added customer capital 

terhadap return on asset (ROA). 

Ha3 : Terdapat pengaruh positif value added customer capital terhadap 

return on asset (ROA). 
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2.9.4 Pengaruh Value added Intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. 

   Menurut Firmansyah (2014) bahwa seluruh komponen intellectual capital 

yaitu VACE, VAHU, dan STVA diyakini dapat berperan penting didalam 

peningkatan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan penggunaan resource-based 

theory, penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan ekonomis tersebut 

dapat memperkecil biaya-biaya yang terjadi karena semakin tinggi intellectual 

capital maka laba semakin meningkat, sehingga terjadi peningkatan nilai ROA. 

Sedangkan menurut Chen et al. (2005) menggunakan model Pulic (VAIC™) 

untuk menguji hubungan antara IC dengan nilai pasar  dan kinerja keuangan 

perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan publik di Taiwan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa IC berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar dan 

kinerja keuangan perusahaan. Bahkan, Chen et al. (2005) juga membuktikan 

bahwa IC dapat menjadi salah satu indikator untuk memprediksi kinerja 

perusahaan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan 

bahwa investor mungkin memberikan penilaian yang berbeda terhadap tiga 

komponen VAIC™ yaitu physical capital, human capital, dan  structural capital 

(Ulum, 2007). Hal ini sejalan dengan Puspitosari (2016), dan Rini et al (2016) 

tentang Intellectual Capital terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara IC dengan kinerja 

perusahaan. Oleh karena itu, dengan pengelolaan IC yang baik dapat menciptakan 

value added yang berguna dalam peningkatan ROA perusahaan. Berdasarkan 

Resource Based Theory menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola 

sumber daya dan pengetahuannya dengan baik maka perusahaan tersebut akan 

memiliki keunggulan kompetitif yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
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(Belkaoui, 2003). Berdasarkan penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut :  

Ho4 : Tidak terdapat pengaruh positif Value Added Intellectual Capital 

(VAIC) terhadap Return on Asset (ROA). 

Ha4 : Terdapat pengaruh positif Value Added Intellectual Capital (VAIC) 

terhadap Return on Asset (ROA). 

2.9.5 Pengaruh tingkat diversifikasi usaha terhadap kinerja perusahaan.  

Diversifikasi dan kinerja merupakan subjek yang penting dalam 

manajemen strategi. Penelitian ini sangat cocok untuk diteliti di Indonesia sebagai 

negara berkembang yang memiliki ciri institusi keuangan (pasar modal) kurang 

maju, lemahnya modal, tenaga kerja dan pemasaran produk (Mishra et al, 2007). 

Sesuai dengan teori MBV dimana perusahaan melakukan diversifikasi untuk 

membangun kekuatan pasar sehingga pesaing sulit untuk masuk dalam industri. 

Kekuatan pasar yang dibangun akan berdampak pada kinerja perusahaan dimana 

pengembalian dari beberapa segmen bisnis semakin meningkat sehingga secara 

tidak langsung risiko bisnis berkurang. Oleh karena itu teori MBV memberikan 

hubungan positif antara diversifikasi dengan kinerja. Pihak-pihak yang 

memandang manfaat positif diversifikasi menyatakan bahwa diversifikasi 

memudahkan koordinasi pada perusahaan yang memiliki banyak divisi yang 

berbeda yang dapat melakukan transaksi secara internal (Chatterjee dan 

Wernerfelt, 1991). Ini menunjukkan bahwa semakin terdiversifikasi suatu 

perusahaan ke dalam beberapa segmen bisnis, maka kinerja perusahaan akan 

semakin tinggi. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Inayah sari (2014) yang 

Pengaruh Intellectual..., Baiq Siti Heraningsih, Ak.-IBS, 2017



42 
 

 

Indonesia Banking School 

menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan diversifikasi memliki pengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan diversifikasi usaha dapat 

memudahkan koordinasi pada perusahaan yang memiliki banyak divisi yang 

berbeda yang dapat melakukan transaksi secara internal, alokasi sumber daya 

yang lebih efisien dapat tercipta karena menurunnya biaya transaksi dari adanya 

pengurangan pajak dikarenakan mekanisme secara internal. Sejalan dengan 

Penelitian yang dilakukan Handayani (2009) yang juga menyatakan bahwa 

perusahaan terdiversifikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaannya. Dikarenaka adanya persebaran risiko diantara beberapa bisnis 

yang berimplikasi pada kinerja yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho5 : Tidak terdapat pengaruh positif diversifikasi usaha terhadap return 

on asset (ROA). 

Ha5 : Terdapat pengaruh positif diversifikasi usaha terhadap return on 

asset (ROA). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Data & Populasi/Sampel  

3.1.1 Jenis dan Sumber Data  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang termasuk perusahaan subsektor property & real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan metode purposive sampling yang berarti bahwa sampel yang 

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria-kriteria perusahaan yang dijadikan sampel antara lain:  

a) Semua perusahaan subsektor property & real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan telah mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-

turut selama periode 2014-2016. 

b) Memiliki data laporan keuangan konsolidasian dan pengungkapan laporan 

segmen yang lengkap selama periode 2014-2016.   

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder 

yaitu laporan keuangan perusahaan yang diambil dari laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasikan. Data diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia, www.idx.co.id.   

Alasan peneliti memilih perusahaan subsektor property & real estate 

adalah dimana peneliti sebelumnya sebagian besar menggunakan perusahaan 
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perbankan dan Manufaktur. Sehingga peneliti mencoba melakukan penelitian 

terhadap perusahaan property and real estate dan membuktikan apakah kinerja 

perusahaan property and real estate memiliki pengaruh terhadap intellectual 

capital dan diversifikasi usaha. 

3.1.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 

dan studi kepustakaan. Metode dokumentasi yaitu mempelajari catatan-catatan 

perusahaan yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. Sedangkan metode kepustakaan yaitu data diperoleh dan 

dilakukan dengan cara:  

a) Penelusuran data secara manual untuk data dalam format kertas hasil 

cetakan. Data yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan antara lain 

berupa jurnal, buku, skripsi, makalah.  

b) Penelusuran dengan menggunakan komputer untuk data dalam format 

elektronik. Data yang disajikan dalam format elektronik ini antara lain 

berupa, laporan-laporan BEI, dan situs internet.   

3.2 Operasional Variabel  

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) sebagai 

variabel terikat dan variabel independen (X) sebagai variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel dependen (Y) adalah Return On Asset (ROA) yang 

merupakan rasio perhitungan dari kinerja keuangan. Sedangkan untuk variabel 

independen (X) terdiri dari Value added intellectual capital, Value Added Capital 
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Employed , Value Added Human Capital, Structural Capital Value Added, dan 

diversifikasi usaha. 

Tabel 3.1  

Ringkasan Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

1 Return On 
Asset (ROA) 

jumlah laba yang 
dihasilkan dari total asset 
yang dimiliki perusahaan. 

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Rasio 
 
 

2 Value Added 
Human Capital 
(VAHU) 

besarnya value added yang 
dapat dihasilkan dengan 
dana yang dikeluarkan 
untuk tenaga kerja. 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Rasio 

3 Structural 
Capital Value 
Added 
(STVA) 

kontribusi structural 
capital (SC) dalam 
penciptaan nilai. 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑
 

Rasio 

4 Value Added 
Capital 
Employed 
(VACA) 

kemampuan perusahaan 
dalam mengelola sumber 
dayanya yang berupa 
capital asset. 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑
 

Rasio 

5 Value Added 
intellectual 
capital 
(VAIC™) 

Menghitung kemampuan 
intellectual perusahaan 
dengan menjumlahkan 
koefisien yang telah 
dihitung sebelumnya. 

 
 

VACA+VAHU+STVA 

Rasio 

6 Tingkat 
Diversifikasi 
usaha 

Strategi korporasi dimana 
perusahaan memperluas 
operasionalnya dengan 
berpindah ke industri yang 
berbeda 

ΣSegSales² 
 

[Σ sales ]² 
 

Rasio 

Sumber: Data Olahan Penulis  

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variable-

variabel penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:   

3.2.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. 

Menurut Hanafi dan Halim (2003) return on Assets (ROA) merupakan rasio 
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keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat 

pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Kieso et al 

(2011) menjelaskan bahwa return on asset adalah jumlah laba yang dihasilkan 

dari total asset yang dimiliki perusahaan. 

Semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan tersebut semakin efisien 

dalam menggunakan asetnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut dapat 

menghasilkan uang (earnings) yang lebih banyak dengan investasi yang sedikit 

(Ferdiansah, 2013). 

ROA dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

ROA = 𝑁𝐼 / 𝑇𝐴 

NI  = Net income 

TA = Total asset 

3.2.2 Variabel Independen  

Variabel independen, identik dengan variabel bebas merupakan varabel 

penjelas yang dianggap sebagai prediktor/ penyebab adanya variabel dependen 

(Kuncoro, 2007). Variabel independen dalam penelitian ini adalah intellectual 

capital Dan tingkat diversifikasi usaha. 

3.2.2.1 Intellectual Capital 

Metode value added intellectual capital (VAIC™) dikembangkan oleh 

Pulic pada tahun 1998  yang  didesain  untuk  menyajikan  informasi tentang 

ROA = 𝑁𝐼 / 𝑇𝐴 
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value creation  efficiency  dari  aset  berwujud  (tangible  asset)  dan  aset  tidak  

berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. 

1. Value Added Human Capital 

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukan besarnya value added 

yang dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. 

Hubungan antara VA dengan HC (Human Capital) mengindikasikan kemampuan 

HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. 

 

dimana: 

a. VAHU = Value Added Human Capital 

b. VA  = Value Added 

c.  OUT = Revenue 

d. IN  = Expense (exclude labour expense) 

e. HC  = Human Capital ; beban karyawan 

2. Strucrural Capital Value Added  

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi structural 

capital (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi 

bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang 

independen sebagaimana HC dalam proses penciptaan nilai. 

 

VAHU = VA / HC 
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dimana: 

a. STVA = Structural Capital Value Added 

b. SC = Structural Capital ( VA-HC ) 

c. VA = Value Added  

d. OUT = Revenue 

e. IN = Expense 

3. Value Added Customer Capital 

VACA merupakan bentuk dari kemampuan perusahaan dalam mengelola 

sumber dayanya yang berupa capital asset. Dengan pengelolaan capital asset 

yang baik, diyakini perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar dan kinerja 

perusahaannya. 

 

dimana: 

a. VACA = Value Added Capital Employed 

b .VA  = Value Added = (OUT-IN) 

c. OUT  = Revenue 

d. IN  = Expense (exclude labour expense) 

e. CE  = Employed Physical Capital; laba bersih 

 

 

STVA = SC / VA 

 

   VACA=VA / CE 
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4. Value  Added intellectual capital (VAIC™) 

VAIC™ merupakan instrumen untuk mengukur kinerja intellectual 

capital perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin 

untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan 

keuangan perusahaan (neraca, laba rugi) (Ulum 2009). 

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual 

perusahaan dengan menjumlahkan koefisien-koefisien yang telah dihitung 

sebelumnya. Hasil penjumlahan tersebut diformulasikan dalam indikator 

baru yang unik, yaitu VAIC™ (Tan et al, 2007). Sejalan dengan Ulum 

(2007) yang menyatakan VAIC™ merupakan penjumlahan dari tiga 

komponen sebelumnya yaitu VACA, VAHU dan STVA. 

 

 

Dimana: 

VACA  = value added capital employed 

VAHU  = value added human capital 

STVA  = struktural value added  

3.2.2.2 Diversifikasi usaha 

Diversifikasi perusahaan diukur menggunakan indeks Herfindahl (Lim et 

al., 2008), menunjukkan seberapa terkonsentrasinya suatu perusahaan dalam 

segmen usaha yang dimilikinya. Semakin terkonsentrasi pada satu segmen usaha, 

maka Herfindahl Index (HI) perusahaan akan semakin mendekati angka satu. 

Perusahaan yang berada pada segmen tunggal akan memiliki indeks Herfindahl 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 
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satu. Sebaliknya, semakin indeks Herfindahl mendekati angka nol berarti 

penjualan perusahaan terdiversifikasi pada beberapa segmen usaha. Atau dengan 

kata lain, jika suatu perusahaan tergolong dalam segmen tunggal maka nilai 

indeks Herfindahl adalah 1. Sedangkan jika nilai indeks Herfindahl dibawah 1 

maka perusahaan tersebut tergolong perusahaan multisegment (Hendricks et al., 

2009). Indeks Herfindahl dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 

Keterangan: Seg Sales  = Penjualan pada masing-masing segmen 

Sales     = Total Penjualan dalam satu tahun 

3.3 Metode analisis 

3.3.1 Statistik deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, skewnes (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2009). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah 

informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.   

3.3.2 Analisis Regresi Data Panel  

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu  dan data seksi 

silang. 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, kecuali masing-masing 

kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. Dilanjutkan oleh Winarno (2011), 

HI = ΣSeg Sales² / [Σ sales ]² 
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analisis regresi data panel memiliki tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan 

Common Effect, pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect.   

1. Pendekatan Common Effect  

Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi 

yang sesungguhnya. Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama untuk 

semua objek pada semua waktu.  

  2. Pendekatan Fixed Effect  

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam 

pengujian common effect yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan 

keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa 

satu objek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode 

waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari 

waktu ke waktu.  

3. Pendekatan Random Effect  

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect menggunakan 

residualyang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek. 

Namun, untuk melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu 

syarat yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya 

koefisien. 
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3.3.2.1 Uji Chow  
 

Uji chow merupakan uji untuk melihat model common effect denganfixed 

effect (Ghozali, 2013). 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%.Jika 

hasil dari Uji Chow menggunakan fixed effect model maka dilanjutkan ke Uji 

Hausman. Namun jika hasil dari Uji Chow menggunakan common effect model 

maka tidak perlu dilanjutkan ke Uji Hausman.   

3.3.2.2 Uji Hausman   
 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian. 

Sehingga, dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model terbaik 

dengan menggunakan fixed random atau random effect. Oleh karena itu, 

pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai berikut:  

H0 :  random effect model 

                                            H1  : fixed effect model 

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah:  
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Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model random effect)  

Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (model fixed effect)   

3.3.3 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum analisis regresi linier berganda dapat dilakukan, terlebih dahulu 

perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan nilai parameter penduga 

yang sah. Nilai tersebut akan terpenuhi jika hasil uji asumsi klasiknya memenuhi 

asumsi normalitas, serta tidak terjadi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan 

multikolinieritas.  

a) Uji Normalitas   

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009).Ada dua 

cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang digunakan adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal dan melihat normal 

probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuksatu garis lurus diagonal dan ploting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya.  

Dalam E-views, uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 

melalui Histogram Residual dan uji Jarque-Bera. Uji normalitas di dalam 

penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, data dapat dikatakan terdistribusi 
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normal apabila nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2.00 dan/ atau nilai 

probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0.05 dengan menggunakan tingkat 

signifikansi (Winarno, 2011). Nilai uji berdidtribusi normal apabila nilai 

probability pada hasil pengujian ≥0.05   

b) Uji Heteroskedastisitas  

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lainnya (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah 

yanghomoskedastisitas, yaitu jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lainnya tetap. 

 Salah satu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik. Metode ini relatif 

mudah, yaitu dengan menampilkan scatte plot dari variabel residual kuadrat dan 

variabel independen. Jika grafik tersebut menunjukkan bahwa data tersebar secara 

acak dan tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga hal tersebut diduga terdapat 

masalah heteroskedastisitas. Pengujian lain yang digunakan untuk mendeteksi 

masalah ini adalah dengan melakukan uji whitemelihat nilai chi-square (R2).   

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas dan jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari α = 5% 

maka terdapat masalah heterokedastisitas(Winarno,2011). Selain uji white, 

pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan Uji Park. Uji Park dapat dilihat melalui probabilitas koefisien 
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masing-masing variabel independen. Sedangkan menurut Gujarati (2007) ada 

beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah 

satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

         Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yakni, tidak terdapat masalah 

heterokedistisitas apabila nilai probabilitas signifikan ≥ 0.05. begitupun 

sebaliknya, terdapat masalah heterokedistisitas apabila nilai probabilitas 

signifikan lebih kecil dari 0.05. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan jika 

ditemukan adanya heteroskedastisitas pada data adalah dengan menggunakan 

metode Generalized Least Square (GLS) dan Transformasi (Nachrowi & Usman, 

2006). Sejalan dengan Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2007) 

dalam membangun hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square  > 0.05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0.05 

c) Uji Multikolineritas  

  Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresiditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009). 

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, 2010:254). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan 
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tertentu maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F 

kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati, 2010).  

d) Uji Autokorelasi  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam suatu model 

regresilinier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2009). Pendeteksian ada atau 

tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. 

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:  

i. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4–du) 

maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.  

ii. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) maka 

koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif.  

iii. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0, berarti 

ada autokorelasi negatif.  

iv. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak  antara (4-du) dan (4-

dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.  

Ketentuan dalam pengujian ini adalah apabila d berada diantara 1,54 dan 

2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai d didapatkan di bawah 1,54 atau 

di atas 2,46 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut mengandung gejala 

autokorelasi (Winarno, 2011). 

Pengujian hipotesis dalam uji autokolerasi yaitu : 

         Ho =  tidak terdapat autokorelasi 

 Ha =  terdapat autokorelasi 
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Jika p-value Obs*R-squared ≤ α=5%, maka Ho ditolak berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3.3.4 Koefisien Determinasi (Uji R2) 
 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji mengukur goodness of 

fit dari persamaan regresi seberapa besar proporsi variabel dependen dijelaskan 

oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 

1. Jika nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sanagt terbatas. (Ghozali,2005) 

Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti semakin baik variable-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variable dependen. Sedangkan jika nilai R2 sama dengan 0 

berati variable dependen tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh variable 

independennya. 

3.3.5 Model Regresi  
 

Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

1. Model I untuk menguji pengaruh Value Added Human Capital, Srucural 

Capital Value Added, Value Added Customer Capital, dan Diversifikasi 

Usaha terhadap kinerja perusahaan. 

ROAit  =  αi,t + β1VAHUi,t  + β2STVAi,t  + β3VACAi,t+ β4DIVERRi,t + ei,t 

2. Model II untuk menguji pengaruh Value Added Intellectual Capital, 

Diversifikasi Usaha terhadap kinerja perusahaan. 

ROAit  =  αi,t + β1VAICi,t  + β2DIVERRi,t + ei,t 
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Keterangan: 

ROA : Return On Asset 

α : Konstanta 

β1 -  β3 : Koefisien regresi 

VACA : Value Added of Capital Employed 

VAHU : Value Added of Human Capital 

STVA : Structural Capital Value added 

VAIC   : Value Added Intellectual Capital 

DIVER : Tingkat diversifikasi 

 

3.3.6 Uji Hipotesis 
 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t 

tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig<0,05), maka 

Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig>0,05), maka 

Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Pengaruh Intellectual..., Baiq Siti Heraningsih, Ak.-IBS, 2017



 
 

59 

Indonesia Banking School 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan Properti & real estate yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode selama 3 tahun terakhir yaitu 

periode 2014 sampai tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan yang juga menyediakan informasi mengenai pelaporan 

segmen. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling), maka 

jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 

perusahaan. Berikut adalah rincian pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel 

Jumlah 
Model 

1 
 

Model 
2 
 

Perusahaan Property and real astate  yang tercatat di 
BEI sampai sekarang 

47 47 

Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kriteria Sampel 8 8 
Jumlah Sampel Perusahaan 36 36 

Periode Penelitian 3 3 
Jumlah Observasi awal 117 117 

Outliers 3 3 
Jumlah Observasi setelah Outliers 108 108 

     Sumber: Data diolah Penulis (2017) 

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 36 sampel perusahaan 

yang dijadikan penelitian berikut ini nama-nama perusahaan industri yang 

digunakan sebagai sampel:
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Tabel 4.2 

Perusahaan Sampel 

No Nama perusahaan Kode 
1 Agung Podomoro Land Tbk. APLN 
2 Alam Sutra Reality Tbk. ASRI 
3 Bekasi Asri Pemula Tbk. BAPA 
4 Bekasi fajar Industri estate Tbk BEST 
5 Bhuwantala Indah Permai Tbk. BIPP 
6 Bukit Darmo Property Tbk. BKDP 
7 Bumi serpong Damai Tbk BSDE 
8 Cowell Development Tbk COWL 
9 Ciputra Development Tbk. CTRA 
10 Duta Anggada Realty Tbk. DART 
11 Intiland Development Tbk. DILD 
12 Puradelta Lestari Tbk DMAS 
13 Duta Pertiwi Tbk DUTI 
14 Megapolitan development Tbk. EMDE 
15 Gading development Tbk. GAMA 
16 Goa Makassar Tourism Development Tbk. GMTD 
17 Perdana Gapura Prima Tbk. GPRA 
18 Greenwood Sejahrtera Tbk. GWSA 
19 Jaya Real Property Tbk. JRPT 
20 Kawasan Industri Jababeka Tbk. KIJA 
21 Lippo Cikarang Tbk. LPCK 
22 Lippo karawaci Tbk. LPKR 
23 Moderland Realty Tbk. MDLN 
24 Metropolitan Kentjana Tbk,  MKPI 
25 Metropolitan Land Tbk MTLA 
26 Metro Realty Tbk. MTSM 
27 Nirvana Development Tbk. NIRO 
28 Plaza Indonesia Realty Tbk. PLIN 
29 Padjiati Prestige Tbk. PUDP 
30 Pukuwon Jati Tbk. PWON 
31 Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. RBMS 
32 Roda Vivatex Tbk. RDTX 
33 Pikko Land Development Tbk. RODA 
34 Suryamas Dutamakmur Tbk. SCBD 
35 Summarecon Agung Tbk. SMDM 
36 Sitara Properindo Tbk. TARA 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum mengenai variabel-variabel dalam penelitian meliputi, mean, median, 

nilai maksimum dam minimum, serta ukuran lainnya seperti yang tertera pada 

tabel di bawah ini. Berikut disajikan statistik deskriptif dari 2 model 

penelitian. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 ROA VAHU STVA VACA VAIC DIVER 
Mean 0.056759 13.35426 0.835926 3.896019 18.08583 0.895741 

Median 0.050000 8.680000 0.885000 2.795000 15.33000 1.000000 
Maximum 0.190000 76.86000 0.990000 38.27000 79.42000 1.150000 
Minimum -0.050000 0.260000 -2.790000 -14.87000 -9.89000 0.060000 
Std. Dev. 0.055666 13.65141 0.363616 7.256588 15.03703 0.184767 
Skewness 0.443201 2.619752 -9.313548 1.783200 1.580565 -1.753689 
Kurtosis 2.820752 10.25451 93.28815 10.51572 6.517807 5.994790 

       
Jarque-Bera 3.680275 360.3614 38245.13 311.4237 100.6547 95.71708 
Probability 0.158796 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

       
Sum 6.130000 1442.260 90.28000 420.7700 1953.270 96.74000 

Sum Sq. Dev 0.331566 19940.64 14.14721 5634.414 24194.00 3.652841 
       

Observations 108 108 108 108 108 108 
Sumber: Output eviews diolah (2017) 

 

a. Return on Asset (ROA) 

Variabel ROA menunjukan kinerja keuangan perusahaan sampel 

selama tahun 2014-2016. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui rata-

rata ROA adalah sebesar 0,56759 yang berarti rata-rata income perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 adalah 5,67% dari total aset 

perusahaan, perusahaan dengan ROA terbesar adalah PT. Lippo Cikarang 
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Tbk (LPCK) pada tahun 2014 dengan nilai 0,190000 yang berarti bahwa 

perusahaan menunjukan kinerja perusahaan yang paling tinggi 

dibandingkan perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan dengan ROA 

terkecil adalah PT. Cowell Development Tbk (COWL) dengan nilai –

0.050000 pada tahun 2015, dimana nilai ROA yang negatif menunjukan 

kinerja perusahaan yang paling rendah dibanding perusahaan lainnya, 

dengan standar deviasi 0,055666 dan median 0,050000. Mean yang lebih 

besar dari pada median menunjukan bahwa rata-rata perusahaan sampel 

memiliki kinerja keuangan yang tinggi.  

b. Value Added Human Capital (VAHU) 

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukan besarnya 

value added yang dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk 

tenaga kerja. Berdasarkan hasil yang diolah menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata Value Added Human Capital perusahaan sampel dari tahun 

2014-2016 adalah sebesar 13,35426. Nilai maksimum value added 

human capital dimiliki oleh PT Puradelta Lestari Tbk.(DMAS) yaitu 

sebesar 76,86000 yang berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki 

asset tertinggi dan merupakan perusahaan dengan ukuran terbesar 

dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Di sisi lain, Nilai 

ukuran perusahaan minimum dimiliki oleh PT Greenwood Sejahrtera 

Tbk. (GWSA) sebesar 0,260000 yang berarti bahwa perusahaan 

tersebut memiliki asset terendah dan merupakan perusahaan dengan 

ukuran terkecil dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Selain 
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itu, nilai median dari variable Value added human capital adalah 

sebesar 8,680000. Standar deviasi 13,65141 dan median 8,680000. 

c. Strucrural Capital Value Added (STVA) 

STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana 

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. Berdasarkan hasil yang diolah 

menunjukkan bahwa Nilai maksimum di miliki oleh perusahaan PT 

Puradelta Lestari Tbk.(DMAS) yaitu sebesar 0,99. Di sisi lain, Nilai 

minimum dimiliki oleh perusahaan Greenwood Sejahrtera Tbk 

(GWSA) sebesar -2,79 .Dengan nilai rata-rata sebesar 0,835926. 

Standar deviasi 0,363616. Selain itu median dari structural value 

added adalah sebesar 0,885000. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diketahui bahwa standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-

rata. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan ukuran 

perusahaan relatif stabil. 

d. Value Addde Customer Capital (VACA) 

Nilai maksimum dan minimum untuk variabel Value added 

Customer Capital adalah 38,27 pada perusahaan PT. Sitara Properindo 

Tbk (TARA) pada tahun 2015 dan nilai minimum sebesar -14,87 pada 

perusahaan PT. Metro Realty Tbk (MTSM) pada tahun 2014 serta median 

sebesar 2,795000. Memiliki rata-rata 3,896019 dengan standar deviasi 

7,256588. 
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e. Value Added Intellectual Capital (VAIC) 

Nilai maksimum pada variabel ini adalah 79,42 untuk PT Puradelta 

Lestari Tbk.(DMAS) pada tahun 2015. Dan nilai minimum sebesar 

-9,89 pada perusahaan PT. Cowell Development Tbk (COWL) 

tahun 2016. Rata-rata untuk variabel Value Added Intellectual 

Capital adalah 18,08583 dengan standar deviasi sebesar 15,03703. 

Serta median sebesar 15,33000. 

f. Diversifikasi Usaha (DIVER) 

Variabel diversifikasi menunjukan kecenderungan perusahaan 

dalam menerapkan strategi diversifikasi atau fokus dalam manajemen. 

Nilai maksimum dan minimum untuk variabel diversifikasi adalah 1,15 

dan 0,06 pada perusahan PT. Cowell Development Tbk (COWL) pada 

tahun 2016 dan perusahaan dengan nilai minimum adalah PT. Nirvana 

Development Tbk (NIRO) pada tahun 2015. Rata-rata untuk variabel 

diversifikasi adalah 0,895741 dengan standar deviasi 0,130381. Nilai 

rata-rata 0,184767 yang mendekati 1 menunjukan rata-rata perusahaan 

sampel cenderung melakukan strategi fokus dalam manajemennya. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 Model 1  Model 2 

Jarque Bera 0,328039 5,510720 

Probability 0,848725 0,063586 
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          Sumber: Output eviews diolah  

Untuk melihat apakah suatu data terdistribusi normal adalah dengan 

melihat nilai Jarque Bera atau probabilitas sampel. Data yang terdistribusi 

normal apabila memiliki nilai Jarque Bera di atas 2 atau nilai probabilitas 

diatas 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews, 

diketahui nilai Jarque Bera dan Probabilitas dari masing-masing model 

seperti ditampilkan pada tabel 4.5. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh data sampel dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal. 

4.3.2 Uji Multikolineritas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolineritas  

Model 1 
 VAHU STVA VACA DIVER 

VAHU  1.000000 0,244325 -0,079647 -0,007331 
STVA 0,244325  1.000000 0,066009 -0,080066 
VACA -0,079647 0,066009  1.000000 -0,035363 
DIVER -0,007331  -0,080066 -0,035363  1.000000 

 

Model 2 

 VAIC DIVER 
VAIC 1.000000 -0,025673 
DIVER -0.025673 1.000000 

 

    Sumber: Output eviews diolah  

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan 

atau korelasi antar variabel independen. Ketentuan yang menentukan 

adanya multikolineritas adalah apabila nilai variabel lebih dari 0,85. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa 

nilai variabel tidak ada yang melebihi 0,85 sehingga dapat disimpulkan 
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pada model penelitian ini tidak terdapat masalah multikolineritas antar 

variabel independen. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
Probabilitas 

Model 1 Model 2 

VAHU 0,1553  
STVA 0,4564  
VACA 0,0005  
VAIC  0,4296 

DIVER 0,8108 0,4166 
      Sumber: Output eviews diolah  

 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Park yaitu 

dengan meregresikan variabel independen terhadap log(resid^2). Apabila 

p-value> 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model 

penelitian ini. Begitu pun sebaliknya, jika p-value< 0,05 maka terdapat 

masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, terlampir 

hasil seperti pada tabel 4.7, dimana menunjukan p-value yang lebih dari 

0,05 untuk masing-masing model, kecuali variabel VACA pada model 1. 

Namun masalah heterokesdastisitas pada model tersebut sudah dilakukan 

treatment sehingga dapat disimpulkan pada setiap model penelitian ini 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 
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4.3.4 Uji Autokolerasi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokolerasi 

 Model 1 Model 2 

Durbin-Watson stat 1.566003 1.715961 
 

    Sumber: Output eviews diolah penulis(2017) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

residual suatu observasi dengan residual ovservasi lainnya. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (Uji D-W) dengan ketentuan 

apabila nilai D-W berada pada interval 1,54-2,46 maka tidak terdapat 

autokolerasi pada model penelitian tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan 

data, dapat dilihat nilai D-W pada tabel 4.8, dimana menunjukan nilai D-

W yang telah memenuhi ketentuan. Dengan demilkian dapat disimpulkan 

pada setiap model penelitian ini tidak terdapat masalah autokolerasi. 

4.4 Analisis Data Panel 

4.4.1 Uji Chow 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Chow 

Model 1 
Test cross-section fixed effects  

          Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
          Cross-section F 6,450031 (35,68) 0.0000 

Cross-section Chi-square 158,028307 35 0.0000 
      

Model 2 
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Test cross-section fixed effects  
          Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
          Cross-section F 4,365051 (35,70) 0.0000 

Cross-section Chi-square 125,028905 35 0.0000 
      

           Sumber: Output eviews diolah penulis(2017) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai p-value chi square untuk 

masing-masing model lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0000. Sehingga dapat 

disimpulkan pemilihan model dengan menggunakan model common effect 

bukanlah model yang seharusnya digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengujian lain yaitu uji Hausman untuk mengetahui model terbaik yang harus 

digunakan.  

4.4.2 Uji Hausman 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hausman 

Model 1 
Test cross-section random effects  

          
Test Summary 

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

          Cross-section random 5,785304 4 0.2158 
      

Model 2 
Test cross-section random effects  

          
Test Summary 

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

          Cross-section random 3,047710 2 0.2179 
      

                 Sumber: Output eviews diolah  
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai p-value chi square untuk 

masing-masing model lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian ini menggunakan model random effect. 

4.5 Regresi Data Panel 

4.5.1 Model 1  

Tabel 4.10 
Hasil Uji Regresi Data Panel Model 1 

 

 

Hasil Uji Regresi Data Panel Model 1 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, Adjusted R-Squared sebesar 

0,385765 atau 38,57% menunjukan bahwa dalam model penelitian ini ROA 

dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 38,57%, sisanya 61,43,% 

dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam model. 

Selanjutnya pada hasil pengujian diatas, diketahui nilai Prob (F-Statistik) 

sebesar 0,000000 yang menunjukan bahwa model penelitian tergolong model 

fit. 

 

ROA = 0,047839 + 0,003035*VAHUit – 0,034962*STVAit – 0,000956*VACAit + 
0,001494*DIVERit 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0,047839 0,021888 2,185633 0,0311 

VAHU 0,003035 0,000400 7,596727 0,0000*** 
STVA -0,034962 0,008872 -3,940505 0,0001*** 
VACA -0,000956 0,000492 -1,945177 0,0545 
DIVER 0,001494 0,020778 0,071918 0,9428 

R-Squared 0,408727 
Adjusted R-Squared 0,385765 

Prob(F-Statistic) 0,000000 
Sumber: Output Eviews diolah 
*Signifikan pada 5% 
Keterangan: 
ROA=Return on Asset; VAHU= Value Added Human Capital; STVA=  Structural 
Value Added; VACA= Value added Customer Capital; DIVER= Tingkat diversifikasi; 
ε=Margin eror; i= Perusahaan sampel; t= Tahun penelitian. 
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4.5.2 Model 2 

   Tabel 4.11 

   Hasil Uji Regresi Data Panel Model 2 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, Adjusted R-Squared sebesar 

0,100232 atau 10,02% menunjukan bahwa dalam model penelitian ini ROA 

dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 10.02% sisanya 89,98% 

dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam model. 

Selanjutnya pada hasil pengujian diatas, diketahui nilai Prob (F-Statistik) 

sebesar 0,001451 yang menunjukan bahwa model penelitian tergolong 

model fit. 

4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Pengaruh Value Added Human Capital terhadap Kinerja Perusahaan 

(Hipotesis 1).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.11 

menunjukkan bahwa pada periode 2014–2016 value added human capital 

ROA = 0,024372 + 0,001384*VAICit + 0,008211*DIVERit 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0,024372 0,024978 0,975743 0,3314 
VAIC 0,001384 0,000370 3,741900 0,0003*** 

DIVER 0,008211 0,025520 0,321726 0,7483 
R-Squared 0,117050 

Adjusted R-Squared 0,100232 
Prob(F-Statistic) 0,001451 

Sumber: Output Eviews diolah 

*Signifikan pada 5% 

Keterangan: 

ROA=Return on Asset; VAIC= Value Added Intellectual Capital; DIVER= Tingkat 
Diversifikasi; ε= Margin eror; i= Perusahaan sampel; t= Tahun penelitian. 
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memiliki pengaruh positif terhadap return on asset pada perusahaan 

sampel. Hal tersebut ditunjukan dari uji t dimana probabilitas value added 

human capital lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar (0.0000<0.05) 

dan hasil koefisien regresi sebesar 0,003035. Koefisien yang bertanda 

positif menujukkan bahwa semakin besar profitabilitas maka akan 

menaikan return on asset pada perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu 

jika semakin kecil profitabilitas maka menurunkan return on asset. 

Nilai positif pada Human capital mencerminkan kemampuan 

kolektif perusahaan dalam menghasilkan solusi terbaik berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam perusahaan. 

Hasil ini pun membuktikan Human capital theory dikembangkan oleh 

Becker (1964) yang mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan 

untuk meningkatkan human capital adalah penting sebagai suatu investasi 

dari bentuk-bentuk modal lainnya. Dengan hasil human capital yang 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan ini membuktikan bahwa. 

Perusahaan pada bidang property khususnya periode 2014-2016 mampu 

memaksimalkan human capital pada perusahaan sehingga mampu 

berkontribusi dengan baik. 

Hal ini merupakan kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan 

industri property and real estate dalam mengembangkan perusahaan 

dalam pasar yang diindikatori oleh market to book ratio of asset. Dalam 

hal ini menunjukan bahwa Value Added Human Capital sepenuhnya 

mendukung akan peningkatan kinerja perusahaan sektor finansial. Ada 
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indikasi bahwa gaji ataupun tunjangan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawannya, belum mampu memotivasi karyawannya dalam 

meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan. 

Hasil Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Soetedjo 

(2014) dan Ulum (2007) yang menyatakan bahwa Value Added Human 

Capital yang bernilai positif menunjukan bahwa perusahaan Property and 

Real Estate di Indonesia semakin menyadari pentingnya pengelolaan 

akan modal manusia yang mereka miliki dalam meningkatkan laba 

perusahaan, sehingga mereka bersedia mengeluarkan dana yang lebih 

besar untuk mendapatkan karyawan yang sesuai yang dibutuhkan. Hasil 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ting 

(2009) di Malaysia, yang ,menyatakan bahwa Value Added Human 

Capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunkan indikator Return On Asset (ROA). 

4.6.2 Pengaruh Structural Capital Value Added terhadap Kinerja Perusahaan 

(Hipotesis 2). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.11 

menunjukan bahwa pada periode 2014-2016, Structural Capital Value 

Added yang diproksikan dengan STVA memiliki pengaruh negative 

terhadap return on asset pada perusahaan sampel. Hal tersebut 

ditunjukan dari uji t dimana probabilitas ukuran perusahaan lebih kecil 

dari tingkat signifikansi sebesar (0.0001<0.05) dan hasil koefisien 

regresi sebesar -034962. Koefisien yang bertanda negatif menujukkan 
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bahwa semakin besar structural capital value added menunjukan 

adanya penggunaan sumber daya yang lebih besar pula. Dalam hal ini, 

sumber daya yang di maksud adalah pentingnya modal teknologi 

sebagai faktor yang cukup memiliki efek, baik dari segi kualitas dan 

kuantitasnya. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien (berlebihan) 

dapat berakibat pada menurunnya laba operasional sehinga berdampak 

pada kinerja perusahaan yang rendah. Selain itu, sumber daya structural 

juga dapat berupa modal organisasi seperti budaya organisasi dan 

manajemen yang belum mampu menjangkau seluruh area 

organisasi/perusahaan dengan maksimal, dalam hal ini aplikasi 

manajemen yang belum tepat dapat berpengaruh pada produktifitas 

perusahaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba dan berimplikasi 

pada kinerja yang rendah. 

4.6.3 Pengaruh Value Added Customer Capital terhadap Kinerja Perusahaan 

(Hipotesis 3). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.11 

menunjukan bahwa pada periode 2014-2016, Value Added Customer 

Capital yang diproksikan dengan VACA tidak memiliki pengaruh 

terhadap return on asset pada perusahaan sampel. Hal tersebut 

ditunjukan dari uji t dimana probabilitas VACA lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar (0,0545>0.05) dan hasil koefisien regresi sebesar -

0,000956. Hasil hipotesisi ini menunjukan bahwa hubungan/loyalitas 

customer tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat 

terjadi karena loyalitas customer belum cukup kuat menjadi tolok ukur 
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adanya peningkatan kinerja. Karena pada suatu perusahaan jumlah 

customer yang loyal memiliki perbedaan yang besar dengan jumlah 

customer pada umumnya. Dalam hal ini loyalitas customer pun tidak 

dapat diprediksi atau ditentukan karena adanya kontrak kerja yang 

mengikat. Sehingga hubungan customer dengan perusahaan tidak dapat 

menentukan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu kurang 

maksimalnya pelayanan kepada pihak customer yang mampu 

meningkatkan laba perusahaan namun tidak signifikan. 

4.6.4 Pengaruh Value Added Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan 

(Hipotesis 4). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.12 

menunjukkan bahwa pada periode 2014–2016 value added intellectual 

capital memiliki pengaruh positif terhadap return on asset pada 

perusahaan sampel. Hal tersebut ditunjukan dari uji t dimana probabilitas 

value added intellectual capital lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar (0,0003<0.05) dan hasil koefisien regresi sebesar 0,001384. 

Koefisien yang bertanda positif menujukkan bahwa semakin besar 

profitabilitas maka akan menaikan return on asset pada perusahaan, 

begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin kecil profitabilitas maka 

menurunkan return on asset. 

Value added intellectual capital berpengaruh positif terhadap 

return on asset pada perusahaan. Dalam hal ini menunjukan bahwa Value 

added intellectual capital sepenuhnya mendukung akan peningkatan 
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kinerja perusahaan sektor finansial. Karena dengan menggunakan model 

Pulic (VAIC™) untuk menguji hubungan antara IC dengan nilai pasar 

dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan sampel 

perusahaan perusahaan industri property and real estate akan mampu 

memotivasi karyawannya dalam meningkatkan laba perusahan. 

Resource Based Theory (RBT) terbukti pada hasil penelitian ini 

bahwa perusahaan memperoleh keuntungan kompetitif dan mencapai 

kinerja yang unggul dengan memiliki, memperoleh dan menggunakan 

aset strategis secara efektif. Aset-aset strategis yang dimaksud mencakup 

aset berwujud berupa aset fisik, dan aset tidak berwujud yang telah 

dimiliki, dikembangkan dan digunakan perusahaan dalam 

mempertahankan strategi yang kompetitif dan menguntungkan 

(Wernerfelt, 1984 dalam Komnenic dan Pokrajcic, 2012) dalam Prasetio 

(2015). Aset tidak berwujud yang dimaksud disini adalah Intellectual 

Capital. Sekarang telah terbukti bahwa perusahaan property benar-benar 

memanfaatkan intellectual capitalnya sehingga mampu membuat 

property and real estate bagi kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Soetedjo 

dan Mursida (2014), Gozali dan Hatane (2013) dan Wulandari (2015) 

yang menyatakan bahwa VAIC yang terdiri dari HCE, SCE, dan CEE 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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4.6.5 Pengaruh Diverifikasi Usaha terhadap Kinerja Perusahaan (Hipotesis 5). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.11 

model 1 dan tabel 4.12 model 2 menunjukan bahwa pada periode 2014-

2016, tingkat diversifikasi usaha yang diproksikan dengan DIVER tidak 

memiliki pengaruh terhadap return on asset pada perusahaan sampel. Hal 

tersebut ditunjukan dari uji t dimana probabilitas ukuran perusahaan lebih 

besar dari tingkat signifikansi sebesar (0.9428, 0.7483>0.05) dan hasil 

koefisien regresi sebesar 0,001494 dan 0,008211. Koefisien yang 

bertanda positif menujukkan bahwa semakin besar profitabilitas maka 

akan menaikan return on asset pada perusahaan, begitu juga sebaliknya 

yaitu jika semakin kecil profitabilitas maka menurunkan return on asset. 

Hal ini mengacu pada penelitian Yuliani et al (2013) yang 

menyatakan bahwa ketika perusahaan melakukan diversifikasi, perusahaan 

akan dihadapkan pada konsekuensi perubahan struktur organisasi dan 

struktur bisnis yang lebih kompleks dan komprehensif. Oleh karena itu 

hubungan antar diversifikasi dan kinerja dapat berbentuk linear maupun 

nonlinear. Hubungan linear didukung oleh teori market based view 

sedangkan hubungan nonlinear menggambarkan strategi diversifikasi yang 

tidak menunjukan peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, 

dimana kinerja perusahaan diversifikasi memiliki batas optimum karena 

peningkatan jumlah segmen yang diiringi peningkatan biaya seperti biaya 

koordinasi. Selain itu, pada perusahaan property and real estate rata-rata 

secara umum menggolongkan jenis usaha ke dalam kelompok yang sama 
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yaitu residential, commercial, dan industrial property. Sehingga tidak 

memiliki dampak signifikan terhadap kinerja masing-masing perusahaan. 

4.7 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis value added human capital yang memiliki 

pengaruh positif terhadap return on asset yang menunjukan semakin besarnya 

VAHU semakin besar pula ROA yang diperoleh perusahaan. Value Added Human 

Capital yang bernilai positif menunjukan bahwa perusahaan Property and Real 

Estate di Indonesia semakin menyadari pentingnya pengelolaan akan modal 

manusia yang mereka miliki dalam meningkatkan laba perusahaan, sehingga 

mereka bersedia mengeluarkan dana yang lebih besar untuk mendapatkan 

karyawan yang sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan Value Added Intellectual 

Capital yang juga memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap return on 

asset (ROA). Temuan ini menunjukan bahwa intellectual capital yang dimiliki 

oleh perusahaan property and real estate dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangannya yang diproksikan oleh 

ROA. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan property yang dapat 

memanfaatkan intellectual capital-nya, memiliki sumber daya yang baik untuk 

dapat memperoleh manfaat dari asset modal yang dimiliki. Maka dari itu 

sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan intellectual capital yang dimiliki 

sehingga akan berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaaan. Dimana 

pada komponen VAIC yaitu VAHU, STVA, VACA, hanya VAHU yang memiliki 

pengaruh yang positif terhadap ROA. Maka dari itu perusahaan sebaiknya lebih 

meningkatkan kualitas tenaga kerjanya dengan melakukan empowerment dan 

Pengaruh Intellectual..., Baiq Siti Heraningsih, Ak.-IBS, 2017



78 
 

Indonesia Banking School 
 

 

menyediakan kebutuhan karyawan yang sesuai sehingga diharapkan karyawan 

lebih produktif terhadap pekerjaannya.  

Sedangkan STVA memiliki pengaruh negative terhadap ROA. Sebaiknya 

penggunaan sumberdaya structural dalam perusahaan harus lebih memperhatikan 

kualitas dan efesiensi penggunan sumberdaya dariapada kuantitasnya karena 

penggunaaan sumber daya yang melebihi kapasitas malah akan membahayakan 

perusahaan.  

Variabel Value Added Customer Capital (VACA), tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROA. Oleh karena itu, perusahan property and real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak perlu mempertimbangkan variabel 

tersebut sebagai komponen intellectual capital yang mempengaruhi return on 

asset pada periode 2014-2016. Hal ini juga menunjukan besar kecilnya VACA 

yang tidak menjamin adanya peningkatan atau pengaruh kerja yang signifikan. 

Tingkat diversifikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Ketika perusahaan memutuskan untuk menerapkan strategi diversifikasi, ia 

akan diharapkan pada konsekuensi perubahan struktur organisasi dan bisnis, 

dimana perubahan merupakaan hal yang bisa menguntungkan namun juga bisa 

menjadi “boomerang” bagi perusahaan jika tidak diimbangi dengan kesiapan 

dan perencanaan manajemen yang matang. Perencanaan manajemen yang 

matang ini meliputi bagaimana menentukan strategi yang fit dengan kondisi 

dan karakteristik perusahaan. Selain itu lingkungan industri tempat 

perusahhan beroperasi juga mempengaruhi kinerja perusahaan terdiversifikasi. 

Oleh karena itu bagi manajer setiap perusahaan khususnya perusahaan 
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property & real estate agar terlebih dahulu memahami karakteristik dan 

kondisi perusahaan maupun industry sebelum memutuskan untuk menetapkan 

suatu strategi baru. Selain itu dibutuhkan kesiapan sistem informasi 

perusahaan yang mendukung implementasi startegi baru tersebut sehingga 

dapat tercapai target yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

“Pengaruh value added human capital, structural value added, value added 

customer capital, value added intellectual capital dan tingkat diversifikasi usaha 

terhadap return on asset pada perusahaan property and realestate yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2014-2016”. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Value Added Human Capital (VAHU) dalam penelitian ini 

memiliki probabolitas yang lebih kecil dari tingkat signifikan. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulan bahwa Ha1 diterima artinya variabel VAHU 

memiliki pengaruh positif terhadap return on asset (ROA). Nilai positif 

pada Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan 

dalam menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki 

oleh sumber daya manusia dalam perusahaan. 

2. Variabel Structural Capital Value Added (STVA) dalam penelitian ini 

memiliki probabolitas yang lebih kecil dari tingkat signifikan dengan nilai 

koefesien yang negatif. Dari hasil tersebut dapat disimpulan bahwa Ha2 

diterima artinya variabel STVA memiliki pengaruh negative terhadap 

return on asset (ROA). Karena penggunaan sumber daya yang tidak 

efisien dapat berakibat pada menurunnya laba operasional sehinga 

berdampak pada kinerja perusahaan yang rendah. 
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3. Variabel Value Added Customer Capital (VACA) tidak memiliki 

pengaruh terhadap return on asset (ROA). Karena pada suatu 

perusahaan jumlah customer yang loyal memiliki perbedaan yang besar 

dengan jumlah customer pada umumnya. Selain itu, loyalitas pelanggan 

yang tidak dapat diprediksi karena adanya kontrak kerja yang 

meningkat. Serta kurang maksimalnya pelayanan kepada pihak 

customer yang mampu meningkatkan laba perusahaan namun tidak 

signifikan. 

4. Variabel Value added Intellectual Capital (VAIC) berpengaruh 

positif terhadap return on asset pada perusahaan. Dalam hal ini 

menunjukan bahwa Value added intellectual capital sepenuhnya 

mendukung akan peningkatan kinerja perusahaan sektor finansial. 

Karena dengan menggunakan model Pulic (VAIC™) untuk menguji 

hubungan antara IC dengan nilai pasar dan kinerja keuangan 

perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan perusahaan 

industri property and real estate akan mampu memotivasi karyawannya 

dalam meningkatkan laba perusahan. 

5. Variabel Diversifikasi Usaha (DIVER) Tingkat diversifikasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan namun disisi lain kinerja 

perusahaan terdiversifikasi tidak lebih tinggi daripada perusahaan segmen 

tunggal. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik dan kondisi tiap 

perusahaan di berbagai sektor industri yang akan menghasilkan kinerja 

yang berbeda pula. 
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5.2 Keterbatasan Penulis 

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya mencangkup 36 perusahaan 

property and real estate yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2016. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

sehingga dalam pengambilan data masih banyak yang belum dapat 

terlengkapi secara baik 

5.3 Saran  

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diberikan penelitian selanjutnya adalah: 

1. Bagi perusahaan khususnya property and real estate mampu 

mengembangkan Intellectual Capital dengan baik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan 

indicator perusahaan serta memperluas sampel penelitian yang tidak 

hanya di bidang Property namun di bidang lainnya seperti Manufaktur 

atau Jasa-jasa non keuangan lainya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan jenis 

pengukuran lainny selain ROA atau pengukuran kinerja lain seperti 

balance scorecard untuk bisa mengetahui pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya pada bidang financial. 
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LAMPIRAN 
LAMPIRAN 1 

TABEL DATA PENELITIAN MODEL 1 

 

NO KODE TAHUN ROA VAHU STVA VACA DIVER

1 APLN 2014 0.04 8.60 0.88 3.98 1.00

APLN 2015 0.05 7.85 0.87 3.99 1.00

APLN 2016 0.04 8.04 0.88 4.87 0.73

2 ASRI 2014 0.07 30.06 0.97 2.84 1.00

ASRI 2015 0.04 14.60 0.93 3.70 1.00

ASRI 2016 0.03 15.72 0.94 4.91 1.00

3 BAPA 2014 0.04 13.73 0.93 5.43 1.00

BAPA 2015 0.01 6.12 0.84 15.04 1.00

BAPA 2016 0.01 7.75 0.87 15.97 1.00

4 BEST 2014 0.11 18.05 0.94 1.88 0.79

BEST 2015 0.05 11.86 0.92 2.61 0.73

BEST 2016 0.06 12.44 0.92 1.98 0.71

5 BIPP 2014 0.03 4.91 0.80 1.63 1.00

BIPP 2015 0.09 4.90 0.80 0.28 1.00

BIPP 2016 0.02 2.98 0.66 1.07 1.00

6 BKDP 2014 0.01 8.72 0.89 13.50 1.00

BKDP 2015 -0.04 4.77 0.79 -1.60 1.00

BKDP 2016 -0.04 3.18 0.69 -1.18 1.00

7 BSDE 2014 0.14 6.94 0.86 1.09 1.00

BSDE 2015 0.07 6.43 0.84 1.96 1.00

BSDE 2016 0.05 6.43 0.84 2.36 0.99

8 COWL 2014 0.04 5.49 0.82 2.50 1.00

COWL 2015 -0.05 3.48 0.71 -1.94 1.00

COWL 2016 -0.01 3.00 0.67 -13.55 1.15

9 CTRA 2014 0.08 12.19 0.92 3.17 1.00

CTRA 2015 0.07 12.02 0.92 3.85 1.00

CTRA 2016 0.04 9.16 0.89 5.04 1.00

10 DART 2014 0.08 21.53 0.95 2.83 1.00

DART 2015 0.03 11.34 0.91 3.97 1.00

DART 2016 0.03 9.98 0.90 3.16 0.54

11 DILD 2014 0.05 9.86 0.90 3.42 0.94

DILD 2015 0.04 10.08 0.90 4.34 0.82

DILD 2016 0.03 8.63 0.88 6.00 1.00

12 DMAS 2014 0.13 71.92 0.986 1.54 1.00

DMAS 2015 0.17 76.86 0.987 1.58 1.00

DMAS 2016 0.10 49.78 0.98 2.00 1.00

13 DUTI 2014 0.09 6.10 0.84 1.63 1.00

DUTI 2015 0.07 5.91 0.83 1.85 1.00

DUTI 2016 0.09 8.19 0.88 1.86 1.00

14 EMDE 2014 0.04 8.64 0.88 5.74 1.00

EMDE 2015 0.05 7.17 0.86 4.51 1.00

EMDE 2016 0.05 7.30 0.86 4.41 1.00

15 GAMA 2014 0.03 14.05 0.93 2.97 0.92

GAMA 2015 0.00 9.90 0.90 19.42 0.62

GAMA 2016 0.00 4.03 0.75 30.63 0.57

16 GMTD 2014 0.08 14.00 0.93 2.32 1.00

GMTD 2015 0.09 13.72 0.93 2.43 1.00

GMTD 2016 0.07 14.22 0.93 3.04 0.91

17 GPRA 2014 0.06 12.08 0.92 4.62 1.00

GPRA 2015 0.05 7.94 0.87 4.27 1.00

GPRA 2016 0.03 7.07 0.86 6.80 1.00

18 GWSA 2014 0.11 3.02 0.67 0.23 1.00

GWSA 2015 0.186 0.26 -2.79 0.01 1.00

GWSA 2016 0.03 2.05 0.51 0.35 1.00
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19 JRPT 2014 0.11 13.62 0.93 2.49 0.68

JRPT 2015 0.11 11.79 0.92 2.28 0.75

JRPT 2016 0.12 11.90 0.92 2.17 1.01

20 KIJA 2014 0.05 17.01 0.94 5.42 0.52

KIJA 2015 0.03 11.42 0.91 6.44 0.53

KIJA 2016 0.04 13.24 0.92 5.32 0.97

21 LPCK 2014 0.193 48.14 0.98 2.01 0.67

LPCK 2015 0.17 41.13 0.98 2.15 0.80

LPCK 2016 0.10 21.74 0.95 2.63 0.71

22 LPKR 2014 0.08 12.73 0.92 3.30 0.53

LPKR 2015 0.02 7.41 0.86 7.36 0.52

LPKR 2016 0.03 7.63 0.87 7.28 0.50

23 MDLN 2014 0.07 13.56 0.93 2.76 1.00

MDLN 2015 0.07 8.73 0.89 1.71 1.00

MDLN 2016 0.03 10.24 0.90 2.68 0.50

24 MKPI 2014 0.10 14.72 0.93 2.50 0.53

MKPI 2015 0.16 23.62 0.96 2.26 0.54

MKPI 2016 0.18 26.88 0.96 2.04 0.51

25 MTLA 2014 0.10 8.44 0.88 3.06 0.98

MTLA 2015 0.07 7.36 0.86 3.70 1.02

MTLA 2016 0.08 7.37 0.86 2.94 1.00

26 MTSM 2014 -0.01 7.55 0.87 -14.87 1.00

MTSM 2015 -0.05 6.65 0.85 -3.99 1.00

MTSM 2016 -0.03 8.46 0.88 -9.07 0.99

27 NIRO 2014 -0.04 2.97 0.66 -0.82 0.62

NIRO 2015 -0.01 8.37 0.88 -14.68 0.06

NIRO 2016 -0.01 2.63 0.62 -5.45 1.03

28 PLIN 2014 0.01 9.58 0.90 31.65 1.00

PLIN 2015 0.06 9.96 0.90 4.33 1.00

PLIN 2016 0.16 9.66 0.90 1.75 0.86

29 PUDP 2014 0.04 4.19 0.76 3.78 1.00

PUDP 2015 0.06 7.71 0.87 3.91 1.00

PUDP 2016 0.04 8.11 0.88 5.12 1.00

30 PWON 2014 0.15 41.12 0.98 1.31 1.00

PWON 2015 0.07 33.11 0.97 2.92 1.00

PWON 2016 0.09 24.07 0.96 2.35 0.93

31 RBMS 2014 0.02 14.60 0.93 13.53 1.00

RBMS 2015 -0.02 5.18 0.81 -4.44 1.00

RBMS 2016 -0.04 4.68 0.79 -1.88 1.00

32 RDTX 2014 0.14 44.25 0.98 1.81 0.86

RDTX 2015 0.14 54.38 0.98 1.58 1.00

RDTX 2016 0.12 45.00 0.98 1.48 1.00

33 RODA 2014 0.17 15.32 0.93 1.19 1.00

RODA 2015 0.15 17.87 0.94 1.94 1.00

RODA 2016 0.02 8.90 0.89 7.04 1.00

34 SCBD 2014 0.02 4.33 0.77 4.41 0.60

SCBD 2015 0.03 3.84 0.74 3.66 0.68

SCBD 2016 0.06 3.27 0.69 1.59 0.71

35 SMDM 2014 0.01 6.49 0.85 8.10 1.00

SMDM 2015 0.02 6.53 0.85 6.47 1.00

SMDM 2016 0.01 4.50 0.78 19.67 0.99

36 TARA 2014 0.00 3.72 0.73 17.05 1.00

TARA 2015 0.00 8.56 0.88 38.27 0.81

TARA 2016 0.00 2.97 0.66 7.25 0.91
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LAMPIRAN 2 

TABEL PENELITIAN DATA MODEL 2 

 

NO KODE TAHUN ROA VAIC DIVER

1 APLN 2014 0.04 13.46 1.00

APLN 2015 0.05 12.71 1.00

APLN 2016 0.04 13.79 0.73

2 ASRI 2014 0.07 33.86 1.00

ASRI 2015 0.04 19.22 1.00

ASRI 2016 0.03 21.57 1.00

3 BAPA 2014 0.04 20.09 1.00

BAPA 2015 0.01 21.99 1.00

BAPA 2016 0.01 24.59 1.00

4 BEST 2014 0.11 20.88 0.79

BEST 2015 0.05 15.39 0.73

BEST 2016 0.06 15.34 0.71

5 BIPP 2014 0.03 7.33 1.00

BIPP 2015 0.09 5.98 1.00

BIPP 2016 0.02 4.71 1.00

6 BKDP 2014 0.01 23.10 1.00

BKDP 2015 -0.04 3.96 1.00

BKDP 2016 -0.04 2.68 1.00

7 BSDE 2014 0.14 8.89 1.00

BSDE 2015 0.07 9.24 1.00

BSDE 2016 0.05 9.63 0.99

8 COWL 2014 0.04 8.81 1.00

COWL 2015 -0.05 2.26 1.00

COWL 2016 -0.01 -9.89 1.15

9 CTRA 2014 0.08 16.28 1.00

CTRA 2015 0.07 16.79 1.00

CTRA 2016 0.04 15.09 1.00

10 DART 2014 0.08 25.31 1.00

DART 2015 0.03 16.22 1.00

DART 2016 0.03 14.04 0.54

11 DILD 2014 0.05 14.18 0.94

DILD 2015 0.04 15.32 0.82

DILD 2016 0.03 15.52 1.00

12 DMAS 2014 0.13 74.44 1.00

DMAS 2015 0.17 79.42 1.00

DMAS 2016 0.10 52.77 1.00

13 DUTI 2014 0.09 8.57 1.00

DUTI 2015 0.07 8.59 1.00

DUTI 2016 0.09 10.93 1.00

14 EMDE 2014 0.04 15.26 1.00

EMDE 2015 0.05 12.53 1.00

EMDE 2016 0.05 12.57 1.00

15 GAMA 2014 0.03 17.95 0.92

GAMA 2015 0.00 30.22 0.62

GAMA 2016 0.00 35.42 0.57

16 GMTD 2014 0.08 17.25 1.00

GMTD 2015 0.09 17.08 1.00

GMTD 2016 0.07 18.19 0.91

17 GPRA 2014 0.06 17.62 1.00

GPRA 2015 0.05 13.08 1.00

GPRA 2016 0.03 14.73 1.00

18 GWSA 2014 0.11 3.93 1.00

GWSA 2015 0.19 -2.51 1.00

GWSA 2016 0.03 2.91 1.00
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19 JRPT 2014 0.11 17.04 0.68

JRPT 2015 0.11 14.99 0.75

JRPT 2016 0.12 14.99 1.01

20 KIJA 2014 0.05 23.37 0.52

KIJA 2015 0.03 18.77 0.53

KIJA 2016 0.04 19.48 0.97

21 LPCK 2014 0.19 51.12 0.67

LPCK 2015 0.17 44.25 0.80

LPCK 2016 0.10 25.33 0.71

22 LPKR 2014 0.08 16.95 0.53

LPKR 2015 0.02 15.63 0.52

LPKR 2016 0.03 15.78 0.50

23 MDLN 2014 0.07 17.25 1.00

MDLN 2015 0.07 11.33 1.00

MDLN 2016 0.03 13.82 0.50

24 MKPI 2014 0.10 18.15 0.53

MKPI 2015 0.16 26.83 0.54

MKPI 2016 0.18 29.88 0.51

25 MTLA 2014 0.10 12.39 0.98

MTLA 2015 0.07 11.92 1.02

MTLA 2016 0.08 11.17 1.00

26 MTSM 2014 -0.01 -6.45 1.00

MTSM 2015 -0.05 3.50 1.00

MTSM 2016 -0.03 0.28 0.99

27 NIRO 2014 -0.04 2.81 0.62

NIRO 2015 -0.01 -5.43 0.06

NIRO 2016 -0.01 -2.20 1.03

28 PLIN 2014 0.01 42.12 1.00

PLIN 2015 0.06 15.18 1.00

PLIN 2016 0.16 12.31 0.86

29 PUDP 2014 0.04 8.73 1.00

PUDP 2015 0.06 12.50 1.00

PUDP 2016 0.04 14.11 1.00

30 PWON 2014 0.15 43.40 1.00

PWON 2015 0.07 37.00 1.00

PWON 2016 0.09 27.38 0.93

31 RBMS 2014 0.02 29.06 1.00

RBMS 2015 -0.02 1.55 1.00

RBMS 2016 -0.04 3.59 1.00

32 RDTX 2014 0.14 47.03 0.86

RDTX 2015 0.14 56.95 1.00

RDTX 2016 0.12 47.46 1.00

33 RODA 2014 0.17 17.44 1.00

RODA 2015 0.15 20.76 1.00

RODA 2016 0.02 16.82 1.00

34 SCBD 2014 0.02 9.50 0.60

SCBD 2015 0.03 8.24 0.68

SCBD 2016 0.06 5.56 0.71

35 SMDM 2014 0.01 15.44 1.00

SMDM 2015 0.02 13.85 1.00

SMDM 2016 0.01 24.94 0.99

36 TARA 2014 0.00 21.51 1.00

TARA 2015 0.00 47.72 0.81

TARA 2016 0.00 10.88 0.91
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI PENELITIAN MODEL 1 

 

1. Hasil Uji Deskriptif Statistik 
 

 
 

2. Hasil Uji Normalitas 
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3. Hasil Uji Multikolineritas 
 

 
 

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LNRESID   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/25/17   Time: 16:56   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (balanced) observations: 108  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     VAHU 0.029789 0.020807 1.431647 0.1553 

STVA -0.461197 0.616938 -0.747557 0.4564 
VACA -0.115664 0.032262 -3.585157 0.0005 
DIVER 0.315215 1.313078 0.240058 0.8108 

C -7.745083 1.360211 -5.694030 0.0000 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.351724 0.3264 

Idiosyncratic random 1.941994 0.6736 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.141682     Mean dependent var -5.044260 

Adjusted R-squared 0.108349     S.D. dependent var 2.019287 
S.E. of regression 1.906757     Sum squared resid 374.4794 
F-statistic 4.250541     Durbin-Watson stat 2.163590 
Prob(F-statistic) 0.003175    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.145813     Mean dependent var -7.901080 

Sum squared resid 545.2684     Durbin-Watson stat 1.485910 
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5. Hasil Uji Autokolerasi 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.408727     Mean dependent var 0.021500 

Adjusted R-squared 0.385765     S.D. dependent var 0.033085 
S.E. of regression 0.025930     Sum squared resid 0.069252 
F-statistic 17.80011     Durbin-Watson stat 1.566003 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

6. Hasil Uji Hipotesis 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/25/17   Time: 16:18   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (balanced) observations: 108  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     VAHU 0.003035 0.000400 7.596727 0.0000 

STVA -0.034962 0.008872 -3.940505 0.0001 
VACA -0.000956 0.000492 -1.945177 0.0545 
DIVER 0.001494 0.020778 0.071918 0.9428 

C 0.047839 0.021888 2.185633 0.0311 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.036425 0.6655 

Idiosyncratic random 0.025822 0.3345 
     
      

7. Hasil Uji Chow 
 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.450031 (35,68) 0.0000 

Cross-section Chi-square 158.028307 35 0.0000 
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8. Hasil Uji Hausman 
 

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

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 5.785304 4 0.2158 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     VAHU 0.004023 0.003055 0.000000 0.0487 

STVA -0.034030 -0.034222 0.000008 0.9456 
VACA -0.001260 -0.001031 0.000000 0.3017 
DIVER 0.005912 -0.000677 0.000126 0.5572 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/26/17   Time: 15:14   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (balanced) observations: 108  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.030982 0.023978 1.292103 0.2007 

VAHU 0.004023 0.000629 6.390863 0.0000 
STVA -0.034030 0.009221 -3.690521 0.0004 
VACA -0.001260 0.000534 -2.358637 0.0212 
DIVER 0.005912 0.023410 0.252531 0.8014 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.863769     Mean dependent var 0.056650 

Adjusted R-squared 0.785637     S.D. dependent var 0.055185 
S.E. of regression 0.025551     Akaike info criterion -4.218201 
Sum squared resid 0.044392     Schwarz criterion -3.224819 
Log likelihood 267.7828     Hannan-Quinn criter. -3.815420 
F-statistic 11.05519     Durbin-Watson stat 2.399377 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 4 

HASIL UJI PENELITIAN MODEL 2 

 

1. Hasil Uji Deskriptif Statistik 

 

2. Hasil Uji Normalitas 
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3. Hasil Uji Multikolineritas 

 

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LNRESID   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/25/17   Time: 16:42   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (balanced) observations: 108  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     VAIC 0.017092 0.021555 0.792964 0.4296 

DIVER -1.260941 1.545957 -0.815638 0.4166 
C -6.765751 1.496785 -4.520188 0.0000 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.896699 0.4376 

Idiosyncratic random 2.150161 0.5624 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.012575     Mean dependent var -4.154411 

Adjusted R-squared -0.006234     S.D. dependent var 2.136599 
S.E. of regression 2.143248     Sum squared resid 482.3185 
F-statistic 0.668572     Durbin-Watson stat 1.920658 
Prob(F-statistic) 0.514607    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.012398     Mean dependent var -7.586102 

Sum squared resid 845.0241     Durbin-Watson stat 1.096263 
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5. Hasil Uji Autokolerasi 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.117050     Mean dependent var 0.026260 

Adjusted R-squared 0.100232     S.D. dependent var 0.035493 
S.E. of regression 0.033667     Sum squared resid 0.119014 
F-statistic 6.959795     Durbin-Watson stat 1.715961 
Prob(F-statistic) 0.001451    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.211932     Mean dependent var 0.056759 

Sum squared resid 0.261296     Durbin-Watson stat 0.781574 
     
      

 
6. Hasil Uji Hipotesis 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/25/17   Time: 16:50   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (balanced) observations: 108  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     VAIC 0.001384 0.000370 3.741900 0.0003 

DIVER 0.008211 0.025520 0.321726 0.7483 
C 0.024372 0.024978 0.975743 0.3314 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.037070 0.5503 

Idiosyncratic random 0.033508 0.4497 
     
      

7. Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.365051 (35,70) 0.0000 

Cross-section Chi-square 125.028905 35 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
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Date: 07/26/17   Time: 15:18   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (balanced) observations: 108  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     VAIC 0.001738 0.000315 5.512880 0.0000 

DIVER -0.007079 0.025642 -0.276065 0.7830 
C 0.031555 0.024273 1.299974 0.1965 
     
     R-squared 0.225479     Mean dependent var 0.056650 

Adjusted R-squared 0.210727     S.D. dependent var 0.055185 
S.E. of regression 0.049027     Akaike info criterion -3.165493 
Sum squared resid 0.252386     Schwarz criterion -3.090990 
Log likelihood 173.9366     Hannan-Quinn criter. -3.135285 
F-statistic 15.28387     Durbin-Watson stat 0.851731 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
      

8. Hasil Uji Hausman 

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

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 3.047710 2 0.2179 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     VAIC 0.000751 0.001387 0.000000 0.1109 

DIVER 0.017515 0.006254 0.000298 0.5140 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/26/17   Time: 15:19   
Sample: 2014 2016   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 36   
Total panel (balanced) observations: 108  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.027375 0.029710 0.921406 0.3600 

VAIC 0.000751 0.000542 1.385830 0.1702 
DIVER 0.017515 0.030767 0.569274 0.5710 

     
      Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.756633     Mean dependent var 0.056650 

Adjusted R-squared 0.627997     S.D. dependent var 0.055185 
S.E. of regression 0.033659     Akaike info criterion -3.675020 
Sum squared resid 0.079304     Schwarz criterion -2.731307 
Log likelihood 236.4511     Hannan-Quinn criter. -3.292379 
F-statistic 5.881941     Durbin-Watson stat 2.537923 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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