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ABSTRACT

The objective of this study are to analyze factor that influence of Intellectual

Capital are Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU)

and Structural Capital Value Added (STVA) of a Commercial Bank’s Financial

Performance Listed in Indonesian Stock Exchange. Financial performance in this study is

measured with the Return On Asset variable as proxy.

The sample used in this study are Commersial Banks observation period 2009-

2013 that listed in the Indonesia Stock Exchange the sample chosed from the population

from 2009-2013. Types of data used annually financial statements published and

downloaded via the official website of Indonesia Stock Exchange as secondary data. The

method used is multiple linear regression analysis with a significance level of 5%.

The results mooted that Value Added Capital Employed (VACA), Value Added

Human Capital (VAHU) and Structural Capital Value Added (STVA) significantly affect the

Commercial Bank’s financial performance in the period of 2009 to 2013 that is listed in

Indonesia Stock Exchange. However, when measured separately, it is found that only Value

Added Capital Employed (VACA) cannot affect significantly the Bank’s financial

performance in the same period..

Keyword: Intellectual Capital, VACA, VAHU, STVA , ROA
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan bisnis yang ketat

pada abad ini memaksa perusahaan perusahaan untuk mengubah cara mereka

menjalankan bisnisnya. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia masih

menggunakan akuntansi tradisional yang menekankan pada penggunaan aset

berwujud. Seiring dengan perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi

berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge

management), kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu

penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono,

2003)

Perkembangan dalam bidang ekonomi membawa dampak perubahan yang

cukup signifikan terhadap pengelolaan suatu bisnis dan penentuan strategi bersaing.

Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya

terletak pada kepemilikan aktiva berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem

informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh

karena itu, organisasi bisnis semakin menitik beratkan akan pentingnya knowledge

asset (aset pengetahuan) sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud (Agnes, 2008).

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran

knowledge asset (aset pengetahuan) tersebut adalah intellectual capital yang telah
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menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi

informasi, sosiologi, maupun akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000).

Menurut Zurnali (2008), istilah modal intektual (intellectual capital)

digunakan untuk semua yang merupakan asset dan sumberdaya non-tangible atau

non-physical dari sebuah organisasi, yaitu mencakup proses, kapasitas inovasi,

pola-pola, dan pengetahuan yang tidak kelihatan dari para anggotanya dan jaringan

koloborasi serta hubungan organisasi. Intellectual capital juga didefinisikan sebagai

kombinasi dari sumberdaya-sumberdaya intangible dan kegiatan-kegiatan yang

membolehkan organisasi mentransformasi sebuah bundelan material, keuangan dan

sumberdaya manusia dalam sebuah kecakapan sistem untuk menciptakan

stakeholder value. (id.wikipedia.org)

Pengukuran terhadap intangible asset suatu perusahaan menjadi hal yang

sangat sulit, dikarenakan sifat dari aktiva pembentuknya seperti human capital (HC),

structural capital (SC), dan customer capital (CC) yang tidak dapat dipastikan

nilainya. Perbedaan yang signifikan antara nilai buku/book value dan nilai

pasar/market value dari sebuah perusahaan yang disebut dengan hidden value dapat

diidentikkan dengan nilai intangible asset dari sebuah perusahaan (Mouritsen et al.,

2004). Intellectual capital dapat menjadi indikator dalam meningkatkan keuntungan

kompetitif pasar dengan pengetahuan tata kelola, teknik operasional, keterampilan

profesional, hubungan pelanggan dan pengalaman (Wang ,2008).

Menurut Benny dan Syafruddin (2008), modal intelektual telah menjadi aset

yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern. Hal ini menimbulkan tantangan
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bagi para akuntan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkannnya

dalam laporan keuangan. Tidak seperti keuangan dan aktiva fisik, intangible asset

adalah sangat sulit untuk ditentukan nilainya. Selain itu menurut Kuryanto (2008),

penelitian mengenai modal intelektual dapat membantu Bapepam yang sekarang

adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia menciptakan standar

yang lebih baik dalam pengungkapan modal intelektual.

Menurut PSAK No. 19 (revisi 2009) tentang aktiva tak berwujud atau

intangible assets. Aktiva tak berwujud atau intangible assets adalah adalah aset

non-moneter (non-monetary assets) yang dapat diidentifikasi tidak mempunyai

wujud fisik. Secara tidak langsung PSAK No. 19 telah menyinggung Intellectual

Capital. IC ini sangat diperlukan untuk kemajuan perusahaan namun pada

praktiknya masih sedikit digunakan di Indonesia.

IC juga memberikan value added bagi perusahaan. Akan tetapi, dalam

praktiknya perusahaan perusahaan di Indonesia belum memberikan perhatian yang

lebih terhadap ketiga komponen IC human capital, structural capital, dan

customer capital. Padahal agar dapat bersaing dalam era knowledge based business,

ketiga komponen IC tersebut diperlukan untuk menciptakan value added bagi

perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).

Menurut Bontis et al. (2000) dalam Ulum (2008), intellectual capital

dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Human Capital, Structural Capital dan

Customer Capital. Implementasi modal intelektual merupakan sesuatu yang masih

baru, bukan saja di Indonesia tetapi juga dilingkungan bisnis global.
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Menurut Ting (2009) dan Ulum (2008) telah melakukan penelitian yang

menjadi fokusnya adalah mengevaluasi kinerja intellectual capital dan

menghubungkan dengan kinerja keuangan yang dicapai perusahaan. Telah

membuktikan bahwa intellectual capital mempunyai pengaruh positif terhadap

kinerja keuangan perusahaan.

Menurut penelitian Firer dan Williams (2003) tersebut menyatakan bahwa

physical capital (modal fisik) merupakan faktor yang paling signifikan berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan di Afrika Selatan. Menggunakan kinerja perusahaan

yaitu profitabilitas diproxykan return on asset (ROA) , produktifitas diproxykan

asset turnover (ATO), dan nilai pasar diproxykan market to book value ratio (MB).

Menurut penelitian Chen et al. (2005) bahwa IC (VAIC™) berhubungan

secara positif dengan kinerja perusahaan; IC (VAIC™) juga berhubungan positif

dengan kinerja perusahaan di masa mendatang. Penelitian ini mengindikasikan

bahwa kontribusi IC (VAIC™) terhadap kinerja perusahaan berbeda berdasarkan

jenis industrinya.

Menurut Sutedjo (2014) bahwa komponen IC yaitu human capital efficiency

(HCE), structural capital efficiency & capital employee efficiency berpengaruh

signifikan terhadap kinerja perbankan di Indonesia tahun 2010-2012 dengan

menggunakan metode VAIC (Value Added Intellectual Coefficient).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah di uraikan tersebut, penelitian

ini mencoba mereplikasi penelitian Soetedjo & Mursida (2014) dengan menambah

sampelnya selama 2 tahun yaitu 2009-2013 dan menggunakan software eviews
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Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah menggunakan

variable dependen dan independennya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti termotivasi melakukan peelitian dengan mengambil judul “Pengaruh

Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Perbankan Di Bursa

Efek Indonesia”. Sektor perbankan dipilih karena menurut Debreceny, Lee, Neo

& Toh (2005) sektor perbankan perlu memiliki teknologi tinggi dalam

operasionalisasinya karena bank biasanya melakukan transaksi berisiko tinggi

dalam kegiatan sehari-harinya seperti online banking yang dapat dilakukan

pelanggan tanpa campur tangan pegawai bank. Selain itu operasi bank juga

melibatkan jumlah kas dan instrument lainnya dalam jumlah yang banyak. Risiko

yang tinggi tersebut mengharuskan bank memiliki sistem berteknologi tinggi

juga sehingga keamanan nasabah dan transaksinya dapat terjaga. Tidak jarang

juga ada bank yang mengembangkan sistemnya sendiri melalui divisi

pengembangan dan penelitiannya.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti

hanya sebatas perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2009-2013. Dengan menggunakan metode VAIC yang dikembangkan oleh

Pulic (1998). Pengukuran kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan Return

On Asset (ROA).
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1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Value Added Capital Employed (VACA) berpengaruh pada return

on asset (ROA) perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2009-2013?

2. Apakah Value Added Human Capital (VAHU) berpengaruh pada return on

asset (ROA) perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2009-2013?

3. Apakah Structural Capital Value Added (STVA) berpengaruh pada return

on asset (ROA) perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2009-2013?

4. Apakah Value Added Intellectual Capital (VAIC) berpengaruh secara

bersama-sama pada return on asset (ROA) perusahaan sector perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh Value Added Capital Employed terhadap

Return On Asset (ROA) perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh Value Added Human Capital terhadap Return

On Asset (ROA) perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.
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3. Untuk mengetahui pengaruh Structural Capital Value Added terhadap

Return On Asset (ROA) perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh Value Added Capital Employed, Value Added

Human capital & Structural capital Value Added secara bersama-sama

terhadap return on asset (ROA) perusahaan sector perbankan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013?

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat akademis, memperoleh tambahan ilmu mengenai intellectual capital

terhadap kinerja perusahaan khususnya sector perbankan di Indonesia.

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

perkembangan ilmu pengetahuan tentang intellectual capital, khususnya yang

terkait dengan pengaruh IC terhadap kinerja perusahaan.

C. Manfaat praktis, penelitian ini memberikan informasi pada perusahaan dalam

usaha meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya bagi investor,

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian investasi

terutama dalam industry perbankan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA



25

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

intellectual capital dan kinerja keuangan, 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.

BAB V: PENUTUP

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

dilakukan.
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Stakeholder Theory

Stakeholder menurut Freeman dan Reed (2003) dalam (Ulum, 2009) adalah

sekelompok orang atau individu yang didentifikasikan dapat mempengaruhi

kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Teori ini

memelihara hubungan stakeholder yang mencakup semua bentuk hubungan antara

perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Berdasarkan teori stakeholder,

manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang

dianggap penting oleh stakeholder dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas

tersebut pada stakeholder.

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk

melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori ini

menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi

tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (sebagai contoh,

melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dll), bahkan ketika mereka

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka

tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan

hidup organisasi (Deegan (2004) dalam Ulum (2009).

Lebih lanjut Deegan (2004) dalam ulum (2009) menyatakan bahwa teori

stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan
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atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan

intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. Tujuan utama dari teori

stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan

stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara

keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun

demikian, tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong

manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka,

dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya, inti

keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi

dan stakeholder menjalankan hubungan mereka.(Ulum, 2009)

2.1.2 Resource-based Theory

Resource-based theory dipelopori oleh Penrose (1959), yang mengemukakan

bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen, tidak homogen, dan jasa

produktif yang berasal dari sumber daya perusahaan memberikan karakteristik unik

bagi tiap-tiap perusahaan (dalam Astuti dan sabeni, 2005). Resource-based theory

membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana

perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang

dimilikinya.

Resource-based theory adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori

manajemen strategik dam keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa

perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul.
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Dalam konteks untuk menjelaskan pengaruh Intellectual Capital terhadap

kinerja keuangan, pertumbuhan perusahaan, bahwa menurut pandangan Resource-

based theory perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan

yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis

yang penting. Aset-aset strategis tersebut termasuk aset berwujud maupun tak

berwujud. Resource-based theory berfokus pada sumber daya dan pengelolaannya

dalam organisasi yang akhirnya mengarah pada penciptaan nilai dan disiplin

manajemen strategis (Peppard dan Rylander, 2001).

2.1.3 Intellectual Capital

2.1.3.1 Definisi Intellectual Capital

Beberapa ahli menggunakan pandangan jangka panjang dalam

mendefinisikan dan menentukan sifat dari intellectual capital dan definisi yang

mereka kemukakan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Secara umum para

ahli mengungkapkan bahwa intellectual capital merupakan bagian dari intangible

asset. Berikut adalah beberapa definisi intellectual capital yang dikemukakan :

- Intellectual Capital adalah suatu bentuk pengetahuan yang merupakan bahan

yang dapat diolah menjadi barang yang memiliki nilai. Sebagai contoh, dua

orang karyawan yang memiliki tingkat kemampuan dan pengetahuan

(intellectual capital) yang berbeda atas pembuatan suatu produk dari bahan

dasar (raw material) yang sama, dapat menghasilkan produk (barang dengan

nilai tertentu) yang hasilnya belum tentu memiliki nilai yang sama. Sehingga
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dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan tersebut

menjadi hal penting (Stewart, 2009).

- Intellectual Capital sebagai seluruh pengetahuan karyawan dan perusahaan

yang berkontribusi bagi keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan

(Bontis et. al., 2000).

- Intellectual Capital merupakan sumber penciptaan nilai tidak berwujud yang

berhubungan dengan kemampuan karyawan, sumber daya organisasi dan proses

operasi dalam organisasi serta hubungannya dengan para stakeholder, yang

penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang tinggi bagi perusahaan

dan industri (Lonnqvist, 2007).

- Intellectual Capital merupakan pengetahuan dan pengalaman yang merupakan

alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif bagi

perusahaan melalui strategi kreatif . Intellectual Capital merupakan informasi,

pengetahuan yang diaplikasikan dalam bekerja untuk menghasilkan suatu nilai

(El-Bannany, 2008).

- Intellectual Capital merupakan sesuatu yang sudah ada di dalam perusahaan

namun tidak dapat dilihat nilainya di neraca, suatu keunggulan kompetitif jika

dibandingkan dengan kompetitor perusahaan, future values dan semua yang

merupakan intangible assets, nilai-nilai pengetahuan, informasi, intellectual

properties dan pengalaman, yang merupakan faktor kunci yang menentukan

nilai masa depan dari perusahaan (Yalama dan Coskun, 2007).

- Menurut Tom Stewart (dalam Paul.L. Tobing 2007) “IC adalah knowledge that

transforms raw material and makes them more valuable, and company’s IC is

the sun of its human capital, structural capital, and customer capital.”
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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.

2.1.3.2 Komponen Intellectual Capital

Umumnya para ahli dan pada penelitian-penelitian terdahulu intellectual

capital dibagi ke dalam tiga kategori. Setiap perusahaan memiliki tingkatan yang

berbeda atas tiap kategori-kategori tersebut. Berdasarkan Mouritsen (2009),

intellectual capital terdiri dari 3 konsep, yaitu manusia (human capital), struktural

(structural capital) dan relasional (customer capital). Menurut Bontis et. al. (2000),

secara sederhana human capital mencerminkan individual knowledge stock suatu

organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya, seperti kompetensi, komitmen

dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Lebih lanjut Bontis et. al. (2000) dalam Ulum (2008) menyebutkan bahwa

structural capital meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam

organisasi seperti database, organizational chart, proses manual, strategi, rutinitas

kegiatan dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai

materialnya. Sedangkan customer capital adalah pengetahuan yang melekat dalam

marketing channels dan customer relationship.

Tabel berikut menyajikan komponen Intellectual Capital yang disebutkan oleh

International Federation of Accountants (1998).
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Tabel 2.1

Komponen Intellectual Capital

Sumber: jurczak (2008)

2.1.3.2.1 Customer Capital

Customer capital atau sering juga disebut relational capital adalah

pengetahuan untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Customer capital adalah

suatu inti dari hubungan konsumen. Adanya pemikiran bahwa customer capital

terpisah dari human dan structural capital menunjukan pentingnya hal tersebut

sebagai pusat bagi organisasi (Bhartesh dan Bandyopadhyay, 2005). Customer

capital adalah tipe intellectual capital yang paling sulit dan krusial karena hal

tersebut tidak hanya berkaitan dengan pihak eksternal namun juga terkait pada

kelangsungan keunggulan kompetitif perusahaan.
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Definisi lainnya yaitu, relational capital merupakan hubungan antara

perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan, seperti konsumen dan pemasok

(Stewart, 2009). Sebagai contoh adalah brand loyalty dari konsumen. Konsumen

produk Apple yang loyal akan membeli gadget model terbaru dari Apple walaupun

ada penawaran brand lain atas produk sejenis setengah harga atau lebih murah dari

produk Apple. Dasarnya, ini merupakan sebuah keunggulan dari franchise

perusahaan (Sullivan, 2000).

2.1.3.2.2 Human capital

Hudson mendefinisikan human capital sebagai level individu yang

mengkombinasikan 4 faktor yang terdiri dari generic inheritance, pendidikan,

pengalaman, dan sikap terkait kehidupan dan bisnis (Bontis, 1998).

Definisi lainnya yaitu human capital merupakan kemampuan dan

keterampilan seorang individu di dalam perusahaan dan hanya termasuk

kemampuan yang dapat menghasilkan suatu nilai bagi perusahaan (Stewart, 2009).

Karyawan atau human capital saling berhubungan dalam menjaga

keberlangsungan perusahaan. Hal tersebut sangat penting karena human capital

merupakan salah satu sumber daya yang membantu pembangunan dan

pengembangan perusahaan, contoh melalui brainstorming akan muncul ide atas

suatu penemuan baru, inovasi kreatif baru dan strategi baru. Namun, Bontis (1998)

berpendapat bahwa human capital dalam prakteknya tidak berguna tanpa struktur

yang mendukung dari perusahaan atau struktur modal yang dapat memanfaatkan

atau menjaga keterampilan manusia. Namun, human capital juga dapat memiliki



33

keuntungan tersendiri. Donkin (2002) menjelaskan mengenai Theodore Schultz,

seorang ahli ekonomi yang menerima Nobel Prize di economic sciences pada 1970,

yang berpendapat bahwa human capital dapat diinvestasikan melalui pendidikan,

pelatihan, dan meningkatkan benefit yang menghasilkan peningkatan pada kualitas

dan tingkat produksi.

Beberapa karakteristik yang dapat diukur dari modal sumber daya

manusia adalah training programs, credential, experience, competence, mentoring,

learning programs , individual potential and personality (Santoso, 2009).

2.1.3.2.3 Structural capital

Riahi-Belkaoui (2003) mendefinisikan structural capital sebagai semua

pengetahuan yang mencakup data, penemuan, publikasi, teknologi, strategi dan

budaya, sistem, kegiatan rutin organisasi dan prosedur yang termasuk di dalam

organisasi. Semua pengetahuan tersebut umumnya mendukung human capital atau

pekerja, agar dapat meningkatkan intellectual performance perusahaan dan overall

performance. Edvinsson berpendapat bahwa cukup penting untuk memisahkan 2

komponen dasar dari structural capital menjadi modal organisasi (organizational

capital) dan modal teknologi, dan menganalisa kedua hal tersebut secara terpisah.

Pemisahan tersebut bertujuan untuk menjadikan manajemen organisasi yang lebih

baik, karena keduanya tidak dapat diukur atau diidentifikasi berdasarkan

pengetahuan yang sama, sehingga harus dipisah.

Organizational capital merupakan aglomerasi dari teknologi, praktek bisnis,

proses dan rancangan, termasuk sistem insentif dan kompensasi yang memampukan
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beberapa perusahaan secara konsisten menggunakan sumber daya yang dikeluarkan

untuk menghasilkan tingkat produk yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih kecil

dibandingkan dengan perusahaan lainnya (Lev dan Radhakrishnan, 2003).

Secara umum, organizational capital adalah semua aspek yang berhubungan

proses pengambilan keputusan dan semua aspek organisasi yang berhubungan

dengan perusahaan. Selanjutnya, modal teknologi adalah kombinasi dari intangible

assets yang berkaitan dengan pengembangan aktivitas dan fungsi yang berhubungan

dengan sistem teknik. Di masa sekarang ini, teknologi menjadi kebutuhan yang

sangat penting bagi hampir semua manusia maupun perusahaan. Teknologi

merupakan salah satu penentu dalam perkembangan di pasar.

Kemudian menurut Jurczak (2008), modal organisasi merupakan sebuah

investasi di dalam sistem, perangkat, dan filosofi, yang menentukan aliran dan

proses pengetahuan di dalam perusahaan. Bagian dari modal organisasi atau

structural capital, adalah intellectual property yang dimiliki perusahaan, seperti hak

paten, sistem, copyright, jaringan komputer dan sebagainya (Stewart, 2009). Selain

itu, juga merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar.

2.1.4 Pengukuran Intellectual Capital

Ada banyak cara yang dikemukakan para ahli untuk mengukur intellectual

capital. Namun, sampai sekarang tidak ada standar pengukuran tertentu untuk

mengukur intellectual capital. Tujuan dari pengukuran intellectual capital adalah

bukan untuk mendapatkan penyajian atau hasil yang akurat dari pengukuran

tersebut, tetapi untuk menyiapkan setiap campur tangan manajemen baik dari dalam
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maupun luar perusahaan (Mouritsen, 2009). Hasil pengukuran intellectual capital

akan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai pengetahuan untuk

tambahan informasi dan membantu dalam mengembangkan perusahaan.

2.1.4.1 Value Added Intellectual Coefficient

Value Added Intellectual Coefficient adalah sebuah metode yang

dikembangkan oleh Pulic (1998, 1999, 2000), untuk menyajikan informasi tentang

efisiensi penciptaan nilai (value creation efficiency) dari aset berwujud (tangible

asset) dan aset tak berwujud (intangible asset) yang dimiliki oleh perusahaan,

dengan kata lain untuk mengukur seberapa efektif intellectual capital menambah

nilai perusahaan. VAIC tidak mengukur nilai moneter dari intellectual capital

namun, lebih kepada efisiensi intellectual capital (Kujansivu dan Lonnqvist, 2007).

Model VAIC relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan karena

menggunakan data publik yang tersedia yaitu laporan keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa studi yang menggunakan VAIC; yang menjadikannya sebagai

metode umum digunakan dalam mengukur intellectual capital (Nazari dan

Herremans, 2007).

Model 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) (Pulic, 1998). VA dihitung sebagai selisih antara output dan

input (Pulic, 1999) dalam Ulum (2007).
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Tan et al. (2007) menyatakan bahwa output (OUT) merepresentasikan

revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan

input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue.

Menurut Tan et al. (2007), hal penting dalam model ini adalah bahwa beban

karyawan (labour expenses) tidak termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya dalam

proses value creation, intellectual potential (yang direpresentasikan dengan labour

expenses) tidak dihitung sebagai biaya (cost) dan tidak masuk dalam komponen IN

(Pulic, 1999). Karena itu, aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan

tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating entity) (Tan et al.,

2007).

Pada metode VAIC (Pulic, 1998,1999 & 2000) ini terdapat 3 komponen yang

nantinya menghasilkan nilai modal intelektual pada perusahaan. Ketiga komponen

tersebut adalah:

2.1.4.1.1 Value added of Capital Employed (VACA)

Value Added of Capital Employed (VACA) adalah indikator untuk nilai

tambah yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. Pulic (1998)

mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE (Capital Employed) menghasilkan return

yang lebih besar dibanding perusahaan lain, maka perusahaan tersebut lebih baik

dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, pemanfaatan physical capital

yang lebih baik merupakan bagian dari intellectual capital perusahaan.

Berdasarkan konsep RBT, agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya,

perusahaan membutuhkan sebuah kemampuan dalam pengelolaan aset baik aset
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fisik maupun aset intelektual. 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.

VACA=VA/CE

Dimana:

a. VACE = Value Added Capital Employed

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

c. OUT = Revenue

d. IN = Expense (exclude labour expense)

e. CE = Employed Physical Capital; total asset-intangible asset.

2.1.4.1.2 Value Added Human Capital (VAHU)

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.

Berdasarkan konsep RBT, agar dapat bersaing perusahaan membutuhkan

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan harus dapat

mengelola sumber daya yang berkualitas tersebut dengan maksimal sehingga dapat

menciptakan value added dan keunggulan kompetitif perusahaan yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
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VAHU=VA/HC

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

Ketika VAHU dibandingkan lebih dari sebuah kelompok perusahaan, VAHU

menjadi sebuah indikator kualitas sumber daya manusia perusahaan. VAHU juga

sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan VA setiap rupiah dikeluarkan pada

HC. (Kuryanto & Syafruddin, 2008)

2.1.4.1.3 Structural Capital Value Added (STVA)

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.

Pulic menyatakan bahwa SC adalah VA dikurangi HC. Dengan demikian,

semakin besar kontribusi HC dalam value creation, maka akan semakin kecil

kontribusi SC dalam hal tersebut.
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STVA=SC/VA

Dimana:

a. STVA =Structural Capital Value Added

b. SC = Structural Capital = VA-HC

c. VA = Value Added

d. OUT = Revenue

e. IN = Expense (exclude labour expense)

Rasio-rasio tersebut merupakan kalkulasi kemampuan intelektual sebuah

perusahaan. Formulasi ini merupakan jumlah koefisien yang disebutkan

sebelumnya. Hasilnya sebuah indikator baru dan unik yaitu the VAIC™, yaitu

sebagai berikut: VAIC™ = VACA + VAHU + STVA

Andreissen (2004) (dalam Calista,2013) kemudian mengemukakan beberapa

alasan mengapa VAIC kurang memuaskan dalam mengukur performa perusahaan

berdasarkan intellectual capital. Pertama, metode ini tidak memisahkan biaya dari

aset secara tepat sehingga dapat menyebabkan perhitungan yang tidak tepat pada

future benefits. Kedua, metode ini mencampurkan stocks dan flows. Misalnya,

modal struktural adalah saham (stock) namun dianggap sebagai hasil dari dua flow.

Hal ini dapat menyebabkan kesalahan seperti apabila, pendapatan operasi negatif

maka structural capital juga negatif. Ketiga, walaupun metode ini mengukur

efisiensi komponen intellectual capital (human capital, structural capital, dan

relational capital); ia tidak menunjukan hubungan kausal antar komponen tersebut,

yang merupakan pengukuran efisiensi yang sebenarnya. Keempat, perhitungan SCE
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(Structural Capital Employed) dan HCE (Human Capital Employed) hanya

memungkinkan SCE lebih besar dari HCE jika nilai tambah kurang dari nol. Kelima,

metode ini mengesampingkan bahwa kenyaatan bahwa nilai yang ditambah tidak

hanya berasal dari setiap komponen intelektual individu manusia, tapi juga dari

sinergi antara ketiga komponen. Terakhir, metode untuk menambahkan semua

indikator efisiensi untuk menghasilkan keseluruhan nilai menghasilkan hasil yang

sempurna. Contohnya, suatu perusahaan dengan jumlah asset yang kecil dapat

menyebabkan jumlah modal yang digunakan lebih kecil sehingga menghasilkan

VAIC yang besar, yang dapat menyesatkan.

Lain halnya dengan Jurczak (2008) yang menyarankan penggunaan VAIC

sebagai metode pilihan untuk mengukur efisiensi intellectual capital dan

hubungannya dengan nilai organisasi karena detail-detail yang dikandungnya

dibandingkan dengan metode lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan VAIC sebagai alat pengukuran

karena metode ini dirancang untuk memberikan informasi terkait efisiensi dalam

penciptaan nilai atas tangible dan intangible asset di dalam perusahaan selama

proses kegiatan operasi (Tan et. al., 2007). Menurut Goh (2005), metode ini dapat

digunakan untuk setiap organisasi dengan berbagai ukuran. Hasil pengukurannya

juga mudah untuk dipahami bagi pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang

mendasar atas informasi akuntansi dan hasilnya dapat digunakan untuk

membandingkan entitas dengan jenis industri dan ukuran yang berbeda (Joshi et.

al., 2010). Selain itu, pengukurannya dilakukan berdasarkan data keuangan yang

mudah didapat dalam laporan keuangan perusahaan, simpel dan mudah dihitung.



41

Serta telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya sehingga memperkuat

hasilnya.

2.1.5 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan merupakan posisi keuangan dan prestasi yang mampu

diperoleh perusahaan pada waktu tertentu. Kinerja keuangan suatu perusahaan

dapat dilihat dan dibandingkan melalui analisis laporan keuangan yang berguna

bagi pengambilan keputusan. Kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui analisis

rasio-rasio keuangan suatu perusahaan.(Ferdiansah, 2013)

Hubungan Intellectual Capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah

dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam berbagai pendekatan di

beberapa negara. Kebanyakan penelitian memakai data sekunder berupa laporan

keuangan atau laporan tahunan. Beberapa peneliti menggunakan VAIC, baik untuk

mengukur kinerja Intellectual Capital itu sendiri maupun untuk melihat hubungan

antara Intellectual Capital dengan kinerja keuangan perusahaan. Ulum (2007)

merangkum beberapa penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara

Intellectual Capital dengan kinerja perusahaan.

2.1.5.1 Return on Assets (ROA)

Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) merupakan

rasio 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
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asset yang dimiliki perusahaan. Rumus untuk menentukan ROA adalah sebagai

berikut:

ROA=Net Income/ Average Total Asset

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)

2.2 Pengaruh Hubungan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Firmansyah (2014) bahwa seluruh komponen intellectual capital

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

peningkatan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan enggunaan resource-based

theory, penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan ekonomis tersebut

dapat memperkecil biaya-biaya yang terjadi. Semakin tinggi intellectual capital

maka laba semakin meningkat, sehingga terjadi peningkatan nilai ROA.

Firer dan Williams (2003) menguji hubungan VAIC™ dengan kinerja

perusahaan di Afrika Selatan. Hasilnya mengindikasikan bahwa hubungan antara

efisiensi dari value added IC dan tiga dasar ukuran kinerja perusahaan (yaitu

profitability, productivity, dan market valuation) secara umum adalah terbatas dan

mixed. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa phisical capital

merupakan faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

di Afrika Selatan.
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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)

Menurut Ulum (2007) hubungan intellectual capital dengan kinerja

keuangan perusahaan telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam

berbagai pendekatan di beberapa negara. Bontis (1998b) mengawali penelitian

tentang IC dengan melakukan eksplorasi hubungan diantara komponen-komponen

IC (human capital, customer capital, dan structural capital). Penelitian tersebut

menggunakan instrumen kuesioner dan mengelompokkan industri dalam kategori

jasa dan non-jasa. Kebanyakan penelitian tentang IC menggunakan data sekunder

berupa laporan keuangan (tahunan). Bagaimanapun, IC diyakini dapat berperan

penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Firer dan

Williams (2003), Chen et al. (2005) dan Tan et al. (2007) telah membuktikan bahwa

IC (VAIC™) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dengan menggunakan VAIC™ yang diformulasikan oleh Pulic (1998; 1999; 2000)

sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual ability),
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2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa

peneliti terkait permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini:

Penelitian yang di l akukan oleh Ulum (2007) dilakukan untuk

mengestimasi dan menganalisis Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)

dalam pengukuran kinerja modal intelektual yang berbasis pada nilai atas

perusahaan perbankan di Indonesia. Populasi penelitian mencakup 130 bank di

Indonesia dan sampel yang diambil adalah sampe l yang d i amb i l sebanyak

24 bank. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan model

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) untuk menyusun peringkat

perbankan atas dasar laporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia

selama tiga tahun yaitu 2004-2006. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa IC

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian Firer & William (2003) meneliti hubungan antara modal

intelektual terhadap Return On Asset (ROA), Asset Turnover (ATO) dan Market

To Book value (MB) dengan mengambil sampel 75 perusahaan dagang di Afrika

Selatan dengan hasil menunjukkan bahwa variable independennya berpengaruh

signifikan positif terhadap ROA, ATO & MB. Hasilnya mengindikasikan bahwa

hubungan antara efisiensi dari value added IC dan tiga dasar ukuran kinerja

perusahaan (yaitu profitability, productivity, dan market valuation) secara umum

adalah terbatas dan mixed.

Penelitian oleh Chen et. al.(2005) meneliti pengaruh intellectual capital

terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan dengan sampel perusahaan
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publik di Taiwan tahun 1992-2002. Tan et. al. (2007) yang menggunakan 150

perusahaan yang terdaftar di bursa efek Singapore sebagai sampel penelitian untuk

melihat pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan, menunjukan

bahwa Intellectual Capital yang dirumuskan berdasarkan model VAIC yang

dirumuskan oleh Pulic tersebut memiliki hubungan positif terhadap kinerja

keuangan perusahaan, meskipun penelitian dilakukan atas industri yang berbeda.

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 signifikan positif terhadap ROA, ROE & NIM. STVA tidak

berpengaruh terhadap ROA, ROE & NIM.

Penelitian Soetedjo (2014) meneliti pengaruh intellectual capital terhadap

kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2010-2012 dengan menggunakan variable dependennya return on asset (ROA)

menunjukkan bahwa seluruh komponen intellectual capital memiliki pengaruh

signifikan positif terhadap ROA. Sebagai perusahaan yang bersifat intellectual

intensive, perusahaan-perusahaan perbankan dituntut mampu memanfaatkan dan

mengelola sumber intelektual yang mereka miliki (HCE, SCE dan CEE) secara

efektif dan efisien agar dapat memperoleh laba maksimal.Dan pada periode ini

(2010-2012), perusahaan-perusahaan ini dinilai mampu mencapai hal tersebut,

karena mereka dapat menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi atas
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peningkatan laba yang dicapai oleh perusahaan.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel Hasil Perbedaan

1 Firer dan
William
(2003)

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

IC berpengaruh
signifikan
positifnterhadap
ROA & ATO. IC
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap MB.

Menggunakan
variable dependen
ROA. Sampel
penelitian perbankan
yang terdaftar di BEI.

2 Chen et al
(2005)

Variabel
dependen:ROA,
ROE, & GR

Variabel
independen: IC

IC berpengaruh
signifikan positif
terhadap
ROA,ROE & GR.

Menggunakan
variable dependen
ROA. Sampel
penelitian perbankan
yang terdaftar di BEI.

3 Tan et al
(2007)

Variabel
dependen:
ROA,ROGIC
Variable
independen: IC

IC berpengaruh
positif

Sampel penelitian
perbankan yang
terdaftar di BEI

4 Ulum
(2008)

Variabel
dependen:ROA,
ATO & GR
Variabel
independen: IC

IC berpengaruh
positif terhadap
ROA, ATO & GR

Menggunakan
variable dependen
ROA.Sampel
penelitian perbankan
yang terdaftar di BEI.

5 Rahmawa
ti (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 perbankan
yang terdaftar di BEI
tahun 2009-2013.
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6 Soetedjo
(2014)

Variabel
dependen: ROA

Variabel
independen: IC
(HCE, SCE,
CEE)

IC berpengaruh
signifikan positif
terhadap ROA.

Sampel penelitian
perbankan yang
terdaftar di BEI tahun
2009-2013

Sumber: Berbagai penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dengan

salah satu bukti bahwa intellectual capital memiliki pengaruh yang penting

terhadap kinerja perusahaan

2.3 Rerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan sampel perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. Selama menjalani aktivitas operasionalnya perusahaan tersebut

akan menerbitkan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan perusahaan

tersebut. Laporan keuangan itu dapat dianalisa dan akan menghasilkan keputusan

sesuai dengan jenis analisa yang dilakukan. Serta tidak ada laba dan ekuitas yang

negatif.

Selain analisa intellectual capital, untuk memenuhi penelitian ini akan

dilakukan analisa tingkat pengembalian ekuitas atas laporan keuangan perusahaan

sampel tersebut. Sebagai hasil akhir, kedua analisa yang telah dilakukan tersebut

akan dilihat tingkat pengaruhnya antara intellectual capital terhadap kinerja

perusahaan yaitu ROA.
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Berdasarkan latar belakang permasalahan, landasan teori, dan hasil

penelitian sebelumnya, maka secara singkat dapat disajikan rerangka pemikiran

teoritis yang digunakan dalam model penelitian.

Gambar 2.1

Rerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah, telaah kajian teori

penelitian terdahulu dari kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Soetedjo (2013) value added capital employed memiliki pengaruh

yang signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan.Hal ini

menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan customer, seperti

bagaimana perusahaan memberikan pelayanan kepada customer, serta merespon

Value Added
Human Capital

(VAHU) ROA

Value Added of
Capital Employed

(VACA)

Structural Capital
Value Added (STVA)
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kritik atau saran yang disamapaikan customer mampu meningkatkan profitabilitas

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firer

dan William (2003) di Afrika Selatan, yangmenyatakan bahwa CEE merupakan

satu-satunya komponen intellectual capital yangmempunyai pengaruh signifikan

terhadap peningkatan laba, selain itu hasil penelitianini juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Chu et al (2011) di China, sertaTing dan Lean (2009)

di Malaysia yang menyatakan bahwa Value Added Capital employed/Capital

Employed Efficiency berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

H1: Terdapat pengaruh positif signifikan value added capital employed terhadap

return on asset pada perbankan yang terdaftar di BEI.

Menurut Soetedjo (2013) value added human capital bernilai positif

menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia semakin menyadari

pentingnya pengelolaan 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

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ting (2009) di Malaysia, yang

menyatakan bahwa Value Added Human Capital/ Human Capital Efficiency (HCE)

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan dengan

menggunakan indicator ROA.

H2: Terdapat pengaruh positif signifikan value added capital human capital

terhadap return on asset pada perbankan yang terdaftar di BEI.
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Menurut Soetedjo (2013) nilai structural capital value added nilai SCE

yang positif menunjukkan bahwa perusahaanperusahan ini telah mampu

memanfaatkan 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. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bontis (2000) di

Malaysia,Firer dan William (2003) di Afrika Selatan, Chen (2005) di Taiwan dan

Ting (2009) diMalaysia yang menyatakan bahwa Value Added Structural Capital/

Structural Capital Efficiency (SCE) memiliki pengaruh yang signifikan positif

terhadap kinerja keuangan.

H3: Terdapat pengaruh positif signifikan structural capital value added capital

terhadap return on asset pada perbankan yang terdaftar di BEI.

Menurut Ulum (2007) hubungan intellectual capital dengan kinerja

keuangan perusahaan telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam

berbagai pendekatan di beberapa negara. Bontis (1998b) mengawali penelitian

tentang IC dengan melakukan eksplorasi hubungan diantara komponen-komponen

IC (human capital, customer capital, dan structural capital). Penelitian tersebut

menggunakan instrumen kuesioner dan mengelompokkan industri dalam kategori

jasa dan non-jasa. Kebanyakan penelitian tentang IC menggunakan data sekunder

berupa laporan keuangan (tahunan). Bagaimanapun, IC diyakini dapat berperan

penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Firer dan

Williams (2003), Chen et al. (2005) dan Tan et al. (2007) telah membuktikan bahwa
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IC (VAIC™) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dengan menggunakan VAIC™ yang diformulasikan oleh Pulic (1998; 1999; 2000)

sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual ability).

H4: Terdapat value added intellectual capital terhadap return on asset pada

perbankan di BEI.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu himpunan unit (biasanya orang, obyek, transaksi atau

kejadian) di mana kita tertarik untuk mempelajarinya (Kuncoro, 2004). Populasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank yang terdaftar dalam

Bursa Efek Indonesia sejumlah 41 Bank.

Penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh intellectual capital

terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan industry keuangan sector perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 ini menggunakan

penelitian deskriptif. Menurut Nazir dalam Tresnawati (2008), penelitian deskriptif

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu

pemikiran atatupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.



52

Pengolahan data dilakukan dengan menghitung nilai tambah intellectual

capital berdasarkan model yang dibuat oleh Pulic (1998) yaitu VAIC beserta ketiga

komponennya (VACE, VAHU, STVA) sebagai variabel independen dan

menghitung kinerja keuangan yang akan digunakan yaitu rasio profitabilitas (ROA)

sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut kemudian

dilakukan uji statistik untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel tersebut.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan

criteria sebagai berikut:

- Perusahaan yang akan dianalisis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

khususnya subsector perbankan.

- Perusahaan yang terdaftar tidak melakukan merger atau tidak diakuisisi selama

5 tahun periode tahun 2009-2013.

- Neraca perusahaan tidak menunjukkan kekayaan negatif.

- Perusahaan tidak di suspen dari perdagangan dan memberikan laporan keuangan

tahunan kepada BEI selama tahun 2009-2013.

Berdasarkan kriteria di atas dapat diambil sampel sejumlah 23 bank (115

sampel). Penelitian ini menggunakan studi korelasional sebagai pendekatannya,

yaitu studi yang menemukan variable yang penting yang berkaitan dengan masalah

(Herliansyah, 2007), yang jika dikaitkan dengan penelitian ini berarti melihat

hubungan antara intellectual capital terhadap kinerja perusahaan sector perbankan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data
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Siagian dan Sugiarto (2000: 18) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah

data berbentuk angka, termasuk dalam klasifikasi ini adalah data yang berskala ukur

interval dan rasio.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam bentuk rasio , yaitu: Value

Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU)

Structural Capital Value Added (STVA) dan Return On Asset (ROA) periode tahun

2009 – 2013.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga

metode pengumpulan data menggunakan cara non participant observation. Cara

yang dilakukan adalah mencatat seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini

sebagai mana yang tercantum dalam media cetak Indonesia (Infobank), media

internet, laporan tahunan perbankan & Indonesian stock exchange (IDX) pada

periode 2009-2013.

3.3 Operasionalisasi 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 Capital Employed (X1), Value Added

Human Capital (X2), dan Structural Capital Value Added (X3).
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3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Return On Asset (ROA)

Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) merupakan

rasio 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.

ROA=Net Income/ Average Total Asset

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)

3.3.2 Variabel Independen (X)

Teori yang dikembangkan oleh Pulic (1998):

3.3.2.1 Value Added of Capital Employed-X1

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.
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VACA=VA/CE

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; dana yang tersedia (ekuitas)

3.3.2.2 Value Added Human Capital-X2

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.

VAHU=VA/HC

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

3.3.2.3 Strucrural Capital Value Added –X3

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi structural

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

STVA=SC/VA

Dimana:

a. STVA =Structural Capital Value Added

b. SC = Structural Capital = VA-HC

c. VA = Value Added

d. OUT = Revenue

e. IN = Expense (exclude labour expense)

Tabel 3.1
Ringkasan Operasional Variabel

No Variabel Definisi Indikator Skala
Pengukur

an

1 Return On
Asset (ROA)

jumlah laba yang
dihasilkan dari total asset
yang dimiliki perusahaan.

Rasio

2 Value
Added
Capital
Employed
(VACA)

kemampuan perusahaan
dalam mengelola sumber
dayanya yang berupa
capital asset.

Rasio

3 Value
Added
Human
Capital

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

Rasio
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(VAHU) kerja.

4 Structural
Capital
Value
Added
(STVA)

kontribusi structural
capital (SC) dalam
penciptaan nilai.

Rasio

Sumber: Data Olahan Penulis

3.4 Persamaan Penelitian

ROAi,t = α + β1VACAi,t + β2VAHUi,t + β3STVAi,t+ e

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

e : Error

i : Bank

t : perioe tahun

3.5 Metode Analisis Data

Dalam mencapai simpulan dari hasil penelitian, penulis melakukan tahap-

tahap untuk menganalisa data, sebagai berikut:

1. Pengumpulan laporan tahunan perusahaan sampel penelitian sepanjang

tahun 2009-2013.
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2. Menghitung intellectual capital menggunakan metode VAIC.

3. Menghitung return on asset.

4. Memasukkan data untuk dianalisis regresi data panel dengan menggunakan

aplikasi Eviews 7.0

5. Menguji hipotesis yang diajukan dan melihat tingkat signifikansian antara

intellectual capital terhadap ROA.

Didalam teori ekonometri, suatu model yang menyatukan antara data deret waktu

(time series) dan data kerat lintang (cross section) menghasilkan data yang disebut

pooled data atau data panel atau longitudinal data, sehingga dalam data panel

jumlah observasi merupakan hasil kali observasi deret waktu dengan observasi

kerat lintang.

3.6 Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai

rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai

skewness dan kurtosis (Winarno, 2011: 1.22). Dilanjutkan Winarno (2011),

pengertian masing – masing hitungan yang dilakukan dalam analisa statistik

deskriptif adalah:

a. Mean adalah rata – rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan

seluruh data dan membaginya dengan cacah data.

b. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil

hingga terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah

terpengaruh oleh outlier, terutama bila dibanding dengan mean.
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c. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil

dari data.

d. Standar Deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data.

3.7 Analisis Regresi

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Jika

koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara

variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel

independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian pula

sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan adanya

pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan

penurunan nilai variabel dependen.

3.7.1 Uji Chow

Widarjono (2009: 72) menyatakan dalam melakukan pengambilan

keputusan atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji

statistik log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan Widarjono

(2009):

Ho = Menggunakan model Common Effect

Ha = Menggunakan model Fixed Effect

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada

cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada

cross section Chi Square < 0,05.
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3.7.2 Uji Hausman

Widarjono (2009: 244) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk

mengetahui perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti,

yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang

digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:

Ho = Menggunakan model Random Effect

Ha = Menggunakan model Fixed Effect

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada

Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross

Section Random < 0,05.

3.7.3 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
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berati variable dependen tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh variable

independennya.

3.8 Pengujian Asumsi Klasik

Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan

ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang

mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian

ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedatisitas dan uji

autokorelasi.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis

statistik (Ghozali, 2005).

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Gujarati (2006) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah situasi dimana

dua variabel atau lebih bisa sangat berhubungan linear yang bertujuan untuk

menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas (independen). Dilanjutkan oleh Gujarati (2006), model regresi yang baik

tidak menunjukkan adanya korelasi diantara variabel independen.
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Beberapa teknik untuk mengenali multikolinearitas menurut Suharyadi dan

Purwanto (2003: 528) adalah:

a. Variabel bebas secara bersama – sama pengaruhnya nyata, atau Uji

F – nya nyata, namun ternyata setiap variabel bebasnya secara

parsial pengaruhnya tidak nyata, (uji t – nya tidak nyata);

b. Nilai koefisien determinasi R2 sangat besar, namun ternyata variabel

bebasnya berpengaruh tidak nyata, (uji – t tidak nyata);

c. Nilai koefisien korelasi parsial ada yang lebih besar dari koefisien

determinasinya.

Sunyoto (2011: 79) menjabarkan pembentukan hipotesis atas uji ini adalah:

Ho = Terjadi multikolinearitas antara Value Added Capital Employed (X1), Value

Added Human Capital (X2) dan Structural Capital Value Added (X3). Sehingga

antara X1, X2 dan X3 memiliki tingkat keeratan yang tinggi

Ha = Tidak terjadi nya multikolinearitas antara Value Added Capital Employed (X1),

Value Added Human Capital (X2) dan Structural Capital Value Added (X3).

Sehingga antara X1, X2 dan X3 memiliki tingkat keeratan yang rendah

Hipotesis diatas dihitung menggunakan nilai tolerance, yaitu besarnya

tingkat kesalahan yang diberikan secara statistik –dilambangkan dengan (a), serta

menggunakan nilai variance inflation factor (VIF) yaitu nilai inflasi penyimpangan

baku kuadrat (Sunyoto, 2011: 79).

Dilanjutkan oleh Sunyoto (2011), kriteria pengujian untuk nilai tolerance dan VIF

adalah:
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1. Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai a hitung > a dan

nilai VIF hitung < VIF. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel

bebas tidak mengalami multikolinearitas.

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai a hitung < a dan

nilai VIF hitung > VIF. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel

bebas mengalami multikolinearitas.

Menurut santoso dalam Raharjo (2005), untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikoliniaritas di dalam model regresi adalah dengan melihat correlation matrix

antar variable bebasnya. Suatu penelitian dikatakan tidak memiliki permasalahan

multikolinieritas jika nilai correlation matrix-nya berada di bawah 0,85

(Widarjono,2007)

3.8.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk

mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson

(DW test) (Ghozali, 2005).

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.
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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.

Pengujian hipotesis dalam uji autokolerasi yaitu :

Ho = tidak terdapat autokorelasi

Ha = terdapat autokorelasi

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

autokorelasi.

3.8.4 Uji Heteroskedastisitas

Mulyono (2006: 265) menyatakan heteroskedastisitas berarti varians error

term tidak sama untuk setiap observasi. Dilanjutkan oleh Mulyono (2006) masalah

heteroskedastisitas sering dijumpai dalam data cross section dibanding data time

series, dan hal ini dapat terjadi baik pada regresi dua variabel maupun regresi

majemuk.

Ditegaskan oleh Suharyadi & Purwanto (2003: 528) heteroskedastisitas

dilakukan untuk menunjukkan nilai varians antar nilai Y tidaklah sama atau hetero,

hal demikian sering terjadi pada data yang bersifat cross section yaitu data yang

dihasilkan pada suatu waktu dengan responden yang banyak. Uji heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
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variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Prasnanugraha,

2007)

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 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

3.9 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur

dari goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai

statistik t & nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik,

apabila uji nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak).

Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah

dimana Ho diterima.

3.9.1 Uji Parsial (t-test)

Dalam pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test (uji

beda), yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak
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berhubngann satu dengan yang lain dan melihat apakah memiliki rata-rata yang

sama atau tidak secar signifikan.

Tahapan yang dilakukan dalam uji t ini adalah:

a. Menentukan null hypothesis (H0) untuk perhitungan statistic, yaitu:

H0:b1=b2=b3=0, berarti VACA, VAHU & STVA tidak berpengaruh secara

parsial terhadap ROA.

b. H0≠b1≠b2≠b3≠0, berarti VACA, VAHU & STVA berpengaruh secara parsial

terhadap ROA.

3.9.2 Uji Simultan (F-test)

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat apakah semua variable

independen yang dimasukkkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variable dependennya.

Tahapan yang dilakukan dalam pengujian ini adalah:

a. Menentukan null hypothesis (H0) untuk perhitungan statistic, yaitu:

H0:b1=b2=b3=0, berarti VACA, VAHU & STVA secara simultan tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

H1:b1≠b2≠b3≠0, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan (ROA).

b. Menentukan besarnyan level of significant (α)

Tingkat signifikansi yang digunakan (α) yaitu sebesar 5%

c. Menentukan signifikansi uji F
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Tingkat signifikansi uji F dapat dilihat dari angka signifikansinya. Jika

angka signifikansi uji F lebih kecil dari tingkat signifikansi yang

digunakan (α), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai (α) yang

digunakan adalah: 1) Jika signifikansi F>0,05, maka H0 diterima, 2) Jika

signifikansi F<0,05, maka H0 ditolak.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Menurut data

yang berasal dari Bank Indonesia, terdapat 41 bank yang go public dan berturut-

turut mempublikasikan laporan keuangan pada 31 Desember yang kemudian dipilih
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beberapa bank yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dan dengan menggunakan

metode penggabungan data.

Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga

sampel yang memenuhi criteria yag digunakan sebagai model penelitian. Kriteria

sampling yang digunakan dijelaskan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penentuan Sampel

Keterangan Jumlah

Populasi 41

Pupulasi yang tidak memenuhi kriteria:

1. Perusahaan yang dianalisis tidak terdaftar di BEI
2. Perusahaan yang terdaftar tidak melakukan merger

atau tidak diakuisisi selama 5 tahun periode dari tahun
2009-2013

3. Neraca perusahaan memberikan kekayaan negatif
4. Perusahaan disuspen dari perdagangan dan tidak

memberikan laporan keeuangan kepada BEI selama
tahun 2009-2013

5. Perusahaan yang tidak tercatat perdagangan sahamnya
untuk keseluruhan tahun antara 2009-2013

0

0

8

0

10

Jumlah populasi yang tidak memenuhi criteria secara
keseluruhan

18

Sampel yang dapat dianalisis 23

Sumber: data diolah
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Syarat perusahaan sampel tidak memperoleh ekuitas negatif selama periode

pengamatan karena perusahaan yang memiliki ekuitas negatif mengandung tingkat

risiko yang sangat berbeda dengan perusahaan pada umumnya karena

memungkinkan mengalami kejadian tertentu sehingga berpotensi mengurangi

kualitas simpulan yang akan dihasilkan jika perusahaan-perusahaan tersebut tetap

digunakan dalam sampel ( Ahmed et.al, 2000 dalam Budi Artinah, 2011)

Berdasarkan kriteria purposive sampling maka sampel yang digunakan dalam

penelitian ini sebanyak 23 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun

sampel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar Bank Sampel

No KODE Nama Bank

1 AGRO
Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga
Tbk

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk
3 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk
4 BBCA Bank Central Asia Tbk
5 BBKP Bank Bukopin Tbk
6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk
8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
10 BDMN Bank Danamon Indonesia tbk
11 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
12 BNBA Bank Bumi Arta Tbk
13 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk
14 BNLI Bank Permata Tbk
15 BSWD Bank Swadesi Tbk

16 BTPN
Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Tbk

17 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk
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No KODE Nama Bank
18 INPC Bank artha Graha Internasional tbk
19 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk

20 MCOR
Bank Windu Kentjana Internasional
Tbk

21 MEGA Bank Mega Tbk
22 NISP Bank OCBC NISP Tbk
23 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang nilai minimum, nilai

maksimum, nilai rata-rata, dan standart deviasi untuk data yang digunakan dalam

penelitian ini. Tabel hasil pengujian data analisis deskriptif ini mendeskripsikan

variabel yang terdiri dari Return On Asset sebagai variabel dependen, sedangkan

value added capital employed, value added human capital dan structural capital

value added sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil pengolahan data

dengan menggunakan Eviews 7.0 diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.3

STATISTIK DESKRIPTIF

ROA VACA VAHU STVA
Mean 2.227217 0.282304 2.048348 0.483826
Median 1.960000 0.280000 1.880000 0.470000
Maximum 5.150000 0.650000 3.090000 0.900000
Minimum 0.180000 0.080000 1.040000 0.040000
Std. Dev. 1.068647 0.100765 0.533153 0.163243
Sumber: olahan penulis (2015)
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Berdasarkan hasil tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan

observasi yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 115 observasi yang terdiri dari

23 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan waktu penelitian dari tahun

2009 hingga tahun 2013. Uraian statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian

dengan dasar penjelasan mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji

statistik deskriptif yang dijelaskan oleh Winarno (2011) sebagai berikut :

1. Mean, adalah rata-rata dari beberapa angka yang diperoleh dengan cara

menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data. Dari

tabel 4.3 diatas mean ROA menunjukkan nilai 2.227217 yang artinya rata-rata

pengembalian terhadap asset meningkat sebesar 2.227217%. Mean VACA

menunjukkan nilai 0.282304 yang artinya rata-rata nilai tambah nasabah

meningkat sebesar 0.282304. Mean VAHU menunjukkan nilai 2.048348 yang

artinya rata-rata nilai tambah sumber daya manusia sebesar 2.048348. Mean

STVA menunjukkan nilai 0.483826 yang artinya rata-rata nilai tambah

pengelolaan perusahaan meningkat sebesar 0.483826.

2. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah dari data yang

diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Dari tabel 4.3 diatas median ROA

adalah 1.96. Untuk variabel independen median VACA adalah 0,28, median

VAHU adalah 1,88, dan median STVA adalah 0,47.

3. Maximum, adalah nilai angka terbesar dari kumpulan data. Dari tabel 4.3 diatas

nilai terbesar ROA adalah 5,15 atau sebesar 5,15% yang merupakan nilai

pengembalian terhadap asset Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2012. Nilai

terbesar VACA adalah 0.65 atau sebesar 0,65 yang merupakan nilai tambah
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nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tahun 2011. Nilai terbesar

VAHU adalah 3,09 atau sebesar 3,09 yang dimiliki Bank Swadesi Tbk pada

tahun 2011. Nilai terbesar STVA adalah 0.90 atau sebesar 0,9 yang dimiliki

Bank Swadesi Tbk tahun 2013.

4. Minimum, adalah nilai angka terendah dari kumpulan data. Dari tabel 4.3 diatas

nilai terendah ROA adalah 0,18 atau sebesar 0,18% yang merupakan nilai

pengembalian terhadap asset Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk pada tahun

2009. Nilai terendah VACA adalah 0,08 atau yang merupakan nilai tambah

nasabah pada Bank Capital Indonesia Tbk pada tahun 2009. Nilai terendah

VAHU adalah 1,04 dimiliki Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk pada tahun

2009. Nilai terendah STVA adalah 0,04 dimiliki Bank Rakyat Indonesia Agro

Niaga Tbk pada tahun 2009.

5. Standard Deviation, adalah ukuran penyebaran data masing-masing variabel.

Dari tabel 4.3 diatas standar deviasi variabel ROA sebesar 1.068647. Standar

deviasi variabel independen VACA sebesar 0.100765 , VAHU sebesar

0.533153, dan STVA sebesar 0.163243. Standar deviasi variabel dependen dan

variabel independen tersebut lebih kecil dari pada nilai masing-masing mean

nya, yang menunjukkan bahwa ROA, VACA, VAHU dan STVA relatif cukup

baik.

4.2.2 Hasil Regresi Persamaan Penelitian

4.2.2.1 Uji Chow
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Berikut ini merupakan hasil dari Uji Chow yang dilakukan atas persamaan

model penelitian yaitu :

Tabel 4.4

Uji Chow

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 9.943351 (22,89) 0,0000
Cross-section Chi-square 142.676299 22 0,0000
Sumber: olahan penulis (2015)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa probabilitas cross-section

Chi-square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa

nilai cross-section Chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,0000 < 0,05).

Hasil Uji Chow ini menunjukkan bahwa Ho ditolak sehingga penelitian ini

menggunakan model fixed effect. Untuk langkah selanjutnya diharuskan melakukan

Uji Hausman. Berikut ini merupakan hasil Uji Hausman dari persamaan model

penelitian yaitu :

4.2.2.2 Uji Hausman

Table 4.5

Uji Hausman

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section
random 26.171363 3 0,0000
Sumber: olahan penulis (2015)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil Uji Hausman diatas menunjukkan bahwa nilai

probabilitas cross-section random adalah 0,0000 < 0,05. Dengan hasil tersebut,

maka Ho ditolak menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam

persamaan model penelitian ini adalah model fixed effect.
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4.2.2.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat ditunjukkan

dengan hubungan positif atau hubungan negatif dan untuk memprediksi nilai dari

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan. Berikut ini merupakan hasil pengujian regresi dengan menggunakan

metode fixed effect adalah:

Tabel 4.6

Uji Regresi Model Fixed Effect

No Variable Coefficient Std.
Error

t-Statistic Prob. Kesimpulan
1 C 0.21999 0.298539 0.736888 0.4631
2 VACA 1.493871 0.819072 1.823859 0.0715 tidak signifikan
3 VAHU 0.548951 0.129095 4.252297 0.0001 signifikan
4 STVA 0.952942 0.394193 2.417453 0.0177 signifikan
5 R-squared 0.915671
6 Adjusted R-squared 0.891983
7 F-statistic 38.6555
8 Prob(F-statistic) 0,0000
9 Durbin-Watson stat 1.669424

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 4.6 uji regresi model fixed effect diatas maka diperoleh model

persamaan regresi liniear berganda sebagai berikut :

ROAit =0.21999 it+1.493871VACAit+0.548951VAHUit +0.952942STVAit

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Koefisien konstanta sebesar 0.21999 yang memiliki arti jika variabel VACA

(value added capital employed), VAHU (value added human capital) dan STVA
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(structural capital value added) bernilai nol maka nilai ROA (return on asset)

mengalami kenaikan sebesar 0.21999 persen.

b. Koefisien regresi yang dimiliki VACA sebesar 1.493871 . Hal ini menunjukkan

bahwa ROA (return on asset) akan mengalami kenaikan sebesar 1.493871 persen

untuk setiap kenaikan satu persen value added capital employed (VACA) dan

asumsi variabel lain adalah konstan.

c. Koefisien regresi yang dimiliki VAHU sebesar 0.548951 . Hal ini menunjukkan

bahwa ROA (return on asset) akan mengalami kenaikan sebesar 0.548951 persen

untuk setiap kenaikan satu persen value added human capital (VAHU) dan asumsi

variabel lain adalah konstan.

d. Koefisien regresi yang dimiliki STVA sebesar 0.952942. Hal ini menunjukkan

bahwa ROA (return on asset) akan mengalami peningkatan sebesar 0.952942

persen untuk setiap kenaikan satu persen structural capital value added (STVA)

dan asumsi variabel lain adalah konstan.

4.2.2.4 Koefisien Determinasi (R2 )

Adjusted R2 adalah koefisien determinasi yang menjelaskan berapa besar

proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel

independen secara bersama-sama. Koefisien determinasi (goodness of fit)

merupakan ukuran baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Berdasarkan

tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted Rsquared sebesar 0.891983 atau

sebesar 89.1983%. Hal ini menunukkan bahwa value added capital employed

(VACA), value added human capital (VAHU) & structural capital value added

(STVA) mampu menjelaskan pengaruh sebesar 89.1983%.terhadap return on asset
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(ROA) dan sisanya sebesar 10.8017% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

digunakan dalam model penelitian ini.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati

normal. Data terdistribusi normal jika memenuhi salah satu diantara dua kriteria

berikut ini:

c. Jika nilai JB < X2 tabel, maka residualnya terdistribusi normal

d. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data terdistribusi normal

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian normalitas menggunakan Eviews

7.0 yaitu sebagai berikut :
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Jarque-Bera  4.053736
Probability  0.131747

Gambar 4.1

Uji Normalitas Residual
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Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa residual dalam

penelitian ini telah terdistribusi normal. Nilai probabilitas sebesar 0,131747 yang

telah melebihi dari nilai α sebesar 0,05 maka H0 diterima dan menunjukkan data

penelitian terdistribusi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas/ independen.

Multikolinearitas terjadi karena ada korelasi sempurna antara satu varaibel beba

dengan variabel bebas lain. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel

independen tidak terjadi kolerasi. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas

menggunakan Eviews 7.0 sebagai berikut :

Tabel 4.7

Uji Multikolinearitas

VACA VAHU STVA
VACA 1.000000 0.116196 0.126911
VAHU 0.116196 1.000000 0.796346
STVA 0.126911 0.796346 1.000000
Sumber: olahan penulis (2015)

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi, apabila

koefisien cukup tinggi diatas 0,8 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas

dalam persamaan model penelitian. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah

dibawah 0,8 maka diduga tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan

model penelitian. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan
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bahwa koefisien korelasi antara variabel independen masih berada dibawah batas

minimum 0,8. Dari tabel 4.7 diatas nilai korelasi variabel independen tertinggi

mencapai 0.796346 yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara VAHU

dengan STVA sedangkan korelasi variabel independen terendah mencapai 0.116196

yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara VACA dengan VAHU,

sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model dalam penelitian ini bebas

dari masalah multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Berdasarkan

tabel 4.6 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson stat

sebesar 1.669424 yang diantara 1,54 - 2,46 (daerah tidak ada autokorelasi), maka

Ho diterima sehingga persamaan model penelitian ini telah bebas dari masalah

autokorelasi.

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya
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heteroskedastisitas pada persamaan penelitian ini dengan melakukan Uji Park.

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas Park sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -4.11883 0.927407 -4.44124 0

VACA 4.58788 2.003527 2.289902 0.0239
VAHU 0.752309 0.620993 1.211461 0.2283
STVA -2.33488 2.030849 -1.14971 0.2527
Data: Olahan Penulis (2015)

Berdasarkan uji Park yang tertera pada tabel 4.8, ditunjukkan bahwa seluruh

probabilitas masing-masing variabel kebih besar dari signifikansi (5%), yang berarti

Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat unsur heteroskedastisitas. Hal tersebut

menunjukan bahwa residual regresi tidak berhubungan dengan variabel-variabel

independen yang digunakan dalam penelitian.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji t

Berdasarkan tabel 4.6 diatas bahwa jika nilai p-value < α (0,05) maka Ho

ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel value added capital employed (VACA)

tidak memiliki pengaruh pengaruh signifikan sedangkan variabel structural capital

value added (STVA) & value added human capital (VAHU)value added capital

employed (VACA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return on asset

(ROA).

a. Pengujian hipotesis 1 (VACA)

H1 : VACA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA
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Berdasarkan tabel 4.6 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang lebih

besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0715> 0,05) dengan nilai koefisien

regresi sebesar 1.493871 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak

artinya variabel value added capital employed (VACA) memiliki pengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap return on asset (ROA).

b. Pengujian hipotesis 2 (VAHU)

H2 : VAHU memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA

Berdasarkan tabel 4.6 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas ROA yang

lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0001< 0,05) dengan nilai koefisien

regresi sebesar 0.548951. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H2 diterima

artinya variable value added human capital (VAHU) memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap return on asset (ROA).

c. Pengujian hipotesis 3 (STVA)

H3 : STVA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA

Berdasarkan tabel 4.6 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas ROA yang

lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0177< 0,05) dengan nilai koefisien

regresi sebesar 0.952942. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H3 diterima

artinya structural capital value added (STVA)) memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap return on asset (ROA).

4.2.4.2 Uji F

Uji F atau pengujian simultan secara bersama-sama digunakan untuk

mengetahui apakah variabel independen VACA, VAHU & STVA berpengaruh

terhadap variabel dependen ROA. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini
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dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan signifikansi α = 5%. Jika nilai

F-statistic < α, maka Ho ditolak. Berikut ini merupakan hasil regresi uji F dalam

penelitian yaitu:

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan probability F-statistic yang

kurang dari probabilitas α = 5% sebesar 0,000000 < 0,05 maka Ho ditolak sehingga

kesimpulannya bahwa variabel independen VACA, VAHU & STVA secara

bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen ROA.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Value Added Capital Employed (VACA) terhadap Return On

Asset (ROA)

Value added capital employed memiliki pengaruh yang positif tidak

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa VACA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

Hal ini menunjukkan bahwa VACA nampaknya belum sepenuhnya mendukung

bagi peningkatan kinerja perusaahan dan perusahan dapat mengelola capital

employed nya secara efisien. Hal ini menandakan hubungan baik yang kurang

maksimal antara karyawan bank dengan nasabahnya, yang berarti karyawan

memberikaan pelayanan yang terbaik kepada nasabah sehingga nasabah

mempunyai keinginan untuk terus berkomitmen dengan bank tersebut sehingga

meningkatkan profitabilitasnya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Soetedjo (2013) dan

Rahmawati (2012) yang menyatakan bahwa Value added capital employed
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memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan

perbankan.Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan

customer, seperti bagaimana perusahaan memberikan pelayanan kepada customer,

serta merespon kritik atau saran yang disampaikan customer mampu meningkatkan

profitabilitas perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Value Added Human Capital (VAHU) terhadap Return On

Asset (ROA)

Value added human capital (VAHU) memiliki pengaruh yang positif

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa VAHU berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini

menunjukkan bahwa VAHU tampaknya sepenuhnya mendukung bagi peningkatan

kinerja perusaahan sektor finansial. Ada indikasi bahwa gaji dan tunjangan yang

diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, belum mampu memotivasi

karyawannya dalam meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Soetedjo (2013) dan Ulum

(2007) yang menyatakan bahwa VAHU yang bernilai positif menunjukkan bahwa

perusahaan perbankan di Indonesia semakin menyadari pentingnya pengelolaan

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 sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ting (2009) di Malaysia, yang menyatakan bahwa Value Added

Human Capital/ Human Capital Efficiency (HCE) memiliki pengaruh yang

signifikan positif terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan indicator ROA.
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4.3.3 Pengaruh Structural Capital Value Added (STVA) terhadap Return On

Asset (ROA)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa STVA berpengaruh positif signifikan

terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa dalam hal modal struktural perusahaan belum

dapat meningkatkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan dan modal

struktural yang ada belum mampu memenuhi proses rutinitas perusahaan dalam

menghasilkan kinerja yang optimal.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rahmawati (2012) bahwa

structural capital value added berpengaruh positif signifikan terhadap return on

asset . Menurut Soetedjo (2013) nilai SCE yang positif menunjukkan bahwa

perusahaan - perusahan ini telah mampu memanfaatkan 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. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Bontis (2000) di Malaysia, Firer dan William (2003) di Afrika

Selatan, Chen (2005) di Taiwan dan Ting (2009) di Malaysia yang menyatakan

bahwa Value Added Structural Capital/ Structural Capital Efficiency (SCE)

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan.

4.3.4 Pengaruh VACA (Value Added Capital Employed), VAHU (Value Added

Human Capital) dan STVA (Structural Capital Value Added) terhadap ROA

(Return On Asset)
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Berdasarkan hasil uji F yang ditampilkan pada tabel 4.6 menunjukkan nilai

probability F-statistic yang kurang dari probabilitas α = 5% sebesar 0,000000 <

0,05 maka Ho ditolak sehingga kesimpulannya bahwa variabel independen secara

bersama-sama secara signifikan mempengaruhi variabel dependen yang digunakan

dalam persamaan model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa VACA (Value

Added Capital Employed), VAHU (Value Added Human Capital) dan STVA

(Structural Capital Value Added) jika digunakan secara bersama-sama, maka akan

mempengaruhi peningkatan ROA (Return On Asset)

4.4 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisa pengaruh

VACA (Value Added Capital Employed), VAHU (Value Added Human Capital)

dan STVA (Structural Capital Value Added) terhadap ROA (Return On Asset)

dapat diketahui bahwa VACA memiliki pengaruh positif tidak signifikan sedangkan

variabel VAHU dan STVA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Pengaruh signifikan yang terjadi antara VAHU dengan ROA menunjukkan bahwa

semakin besar VAHU yang dimiliki bank maka semakin besar ROA yang didapat.

VACA adalah 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. Pengaruh signifikan yang terjadi antara STVA dengan ROA

menunjukkan bahwa kontribusi structural capital (SC) dalam penciptaan nilai.

STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA
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dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC

bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC dalam proses penciptaan nilai.

Variabel VACA (Value Added Capital Employed), berdasarkan hasil analisis

penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen return

on asset (ROA). Oleh karena itu, bank umum yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tidak perlu mempertimbangkan variabel tersebut sebagai komponen

intellectual capital yang mempengaruhi return on asset pada periode penelitian ini

yaitu tahun 2009-2013.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perumusan masalah dalam

penelitian ini didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel VACA (Value Added Capital Employed) dalam penelitian ini

memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikan α. Dari

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak artinya variable VACA

(Value Added Capital Employed) memiliki pengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap ROA (Return On Asset). Semakin besar value added

capital employed, maka semakin besar return on asset perusahaan. Pengaruh

VACA yang tidak signifikan karena besarnya VACA disebabkan oleh

kurang maksimalnya pelayanan kepada nasabah yang dapat menghasilkan

peningkatan return on asset bank namun tidak signifikan.

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

memiliki nilai probabilitas yang kecil dari tingkat signifikan α. Dari hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 diterima artinya variable VAHU

(value added human capital) memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap return on asset (ROA).

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

memiliki nilai probabilitas yag besar dari tingkat signifikan α. Dari hasil
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tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 diterima artinya variable STVA

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA).

4. Berdasarkan hasil uji F yang ditampilkan pada tabel 4.6 menunjukkan nilai

probability F-statistic yang kurang dari probabilitas α = 5% sebesar

0,000000 < 0,05 maka Ho ditolak VACA (Value Added Capital Employed),

VAHU (Value Added Human Capital) dan STVA (Structural Capital Value

Added) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap ROA

(Return On Asset).

5. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.891983 yang berarti bahwa variasi

variabel dependen ROA (Return On Asset) dapat dijelaskan oleh variasi

variabel independen VACA (Value Added Capital Employed), VAHU

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

dalam model p enelitian sebesar 89.1983% dan sisanya sebesar 10.8027%

merupakan variasi variabel lain yang tidak digunakan dalam model

penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah

sebagai berikut:

- Bagi perbankan diharapkan mampu mengembangkan Intellectual Capital

dengan baik.

- Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan indicator kinerja

perusahaan serta memperluas sampel penelitiannya tidak hanya pada perbankan

yang terdaftar di BEI namun seluruh perbankan di Indonesia.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh keterbatasan penelitian

sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang relatif kecil hanya mengambil sampel 5 tahun yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadikan hasil pengujian kurang kuat.

Sampel penelitian ini hanya terbatas pada 23 perusahaan sektor perbankan,

sehingga hasilnya terkesan sempit dan tidak cukup objektif untuk

menggambarkan kinerja intellectual capital suatu perusahaan.

2. Pemilihan indikator dari kinerja keuangan hanya menggunakan 1 indikator.

3. Penelitian ini terbatas pada perusahaan publik dan listed di Bursa Efek

Indonesia.
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Daftar Bank yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

No KODE Nama Bank Tanggal IPO
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 8 Aug 2003
2 AGRS Bank Agris Tbk 22 Des 2014
3 BABP Bank MNC Internasional Tbk 15-Jul-12
4 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 8-Oct-07
5 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 8-Jan-08
6 BBCA Bank Central Asia Tbk 31-May-00
7 BBKP Bank Bukopin Tbk 10-Jul-06
8 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 8-Jul-13
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25-Nov-96
10 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 10-Jan-01
11 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 10-Nov-03
12 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17-Dec-09
13 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 13-Jan-15
14 BCIC Bank Mutiara Tbk 25-Jun-97
15 BDMN Bank Danamon Indonesia tbk 6-Dec-89
16 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk 13-Jul-01
17 BINA Bank Ina Perdana Tbk 16-Jan-14
18 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 8-Jul-10
19 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk 12-Jul-12
20 BKSW Bank Kesawan Tbk 21-Nov-12
21 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 11-Jul-13
22 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14-Jul-03
23 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 31-Dec-99
24 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29-Nov-89
25 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 21-Nov-89
26 BNLI Bank Permata Tbk 15-Jan-90
27 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 13-Dec-10
28 BSWD Bank Swadesi Tbk 1-May-02
29 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 12-Mar-08
30 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 30-Jun-99
31 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 11-Jul-14
32 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 29-Aug-90
33 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 29-Aug-97
34 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 3-Jul-07
35 MEGA Bank Mega Tbk 17-Apr-00
36 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 9-Jul-13
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37 NISP Bank OCBC NISP Tbk 20-Oct-94
38 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 20-May-13
39 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 29-Dec-82
40 PNBS Bank Pan Indonesia Syariah Tbk 15-Jan-14
41 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 15 Des 2006

Lampiran II

DAFTAR DATA OLAHAN

No Bank Tahun
Y X1 X2 X3

ROA VACA VAHU STVA
1 AGRO 2009 0,18 0,13 1,04 0,04

2010 0,67 0,25 1,95 0,2
2011 1,39 0,29 1,46 0,39
2012 1,63 0,25 1,93 0,25
2013 1,66 0,12 1,21 0,15

2 BACA 2009 1,42 0,08 2,34 0,53
2010 0,74 0,10 1,70 0,41
2011 0,84 0,12 1,61 0,37
2012 1,32 0,16 1,82 0,49
2013 1,59 0,15 1,96 0,49

3 BAEK 2009 2,21 0,28 2,27 0,67
2010 1,78 0,28 1,8 0,44
2011 1,49 0,27 1,53 0,35
2012 1,02 0,27 1,65 0,26
2013 1,19 0,26 1,44 0,3

4 BBCA 2009 3,4 0,39 2,22 0,41
2010 3,5 0,38 2,76 0,85
2011 3,8 0,38 2,05 0,65
2012 3,6 0,39 2,99 0,67
2013 3,8 0,37 2,79 0,61

5 BBKP 2009 1,46 0,32 1,76 0,43
2010 1,62 0,36 1,88 0,46
2011 1,87 0,3 2,91 0,54
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2012 1,83 0,31 2,16 0,53
2013 1,75 0,29 2,41 0,5

6 BBNI 2009 1,7 0,35 1,71 0,41
2010 2,5 0,24 1,99 0,49
2011 2,9 0,28 2,18 0,44
2012 2,9 0,29 2,18 0,62
2013 3,4 0,36 2,02 0,50

7 BBNP 2009 1,02 0,21 1,76 0,36
2010 1,50 0,25 1,64 0,39
2011 1,53 0,31 1,53 0,37
2012 1,57 0,36 1,55 0,35
2013 1,58 0,26 1,59 0,37

8 BBRI 2009 3,73 0,51 2,07 0,61
2010 4,64 0,52 2,22 0,54
2011 4,93 0,48 2,35 0,63
2012 5,15 0,43 2,54 0,66
2013 5,03 0,40 2,32 0,61

9 BBTN 2009 1,47 0,26 1,52 0,34
2010 2,05 0,31 1,8 0,44
2011 2,03 0,33 1,74 0,45
2012 1,94 0,27 1,57 0,47
2013 1,79 0,26 1,89 0,47

10 BDMN 2009 1,5 0,28 1,51 0,53
2010 2,7 0,36 1,77 0,43
2011 2,6 0,3 1,58 0,43
2012 2,7 0,32 1,79 0,44
2013 2,5 0,31 1,71 0,31

11 BMRI 2009 3,13 0,34 2,97 0,59
2010 3,50 0,36 2,69 0,61
2011 3,37 0,31 2,87 0,65
2012 3,55 0,31 2,79 0,86
2013 3,66 0,31 2,92 0,63

12 BNBA 2009 2,05 0,18 1,59 0,37
2010 2,10 0,18 1,51 0,34
2011 2,10 0,21 1,71 0,87
2012 2,47 0,25 1,77 0,4
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2013 2,05 0,25 1,62 0,29
13 BNGA 2009 2,10 0,31 1,8 0,51

2010 2,75 0,32 2,27 0,56
2011 2,85 0,29 2,82 0,58
2012 3,18 0,31 2,47 0,59
2013 2,76 0,29 2,83 0,57

14 BNLI 2009 1,4 0,33 1,41 0,29
2010 1,9 0,28 1,78 0,44
2011 1,66 0,29 1,76 0,43
2012 1,70 0,26 1,7 0,41
2013 1,55 0,26 1,77 0,43

15 BSWD 2009 2,53 0,18 2,99 0,76
2010 2,93 0,18 2,76 0,66
2011 3,66 0,2 3,09 0,56
2012 3,14 0,22 2,9 0,65
2013 3,80 0,25 3,00 0,90

16 BTPN 2009 4,0 0,61 1,50 0,33
2010 3,4 0,50 1,64 0,39
2011 4,4 0,65 2,01 0,5
2012 4,7 0,49 2,96 0,51
2013 4,5 0,43 1,97 0,49

17 BVIC 2009 1,10 0,15 2,29 0,56
2010 1,71 0,25 3 0,66
2011 2,65 0,21 3,09 0,81
2012 2,17 0,21 2,42 0,64
2013 1,99 0,19 2,11 0,52

18 INPC 2009 0,44 0,24 1,33 0,24
2010 0,76 0,25 1,78 0,27
2011 0,72 0,29 1,41 0,29
2012 0,66 0,21 1,47 0,32
2013 1,39 0,2 1,71 0,41

19 MAYA 2009 0,90 0,18 1,28 0,22
2010 1,22 0,21 1,48 0,52
2011 2,07 0,28 2,89 0,54
2012 2,41 0,37 2,63 0,63
2013 2,53 0,28 2,27 0,55
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20 MCOR 2009 1,00 0,15 1,33 0,24
2010 1,11 0,17 1,93 0,30
2011 0,96 0,21 1,43 0,3
2012 2,04 0,26 1,87 0,46
2013 1,74 0,18 1,67 0,4

21 MEGA 2009 1,77 0,33 1,87 0,46
2010 2,45 0,39 2,29 0,55
2011 2,29 0,43 2 0,5
2012 2,74 0,4 2,18 0,54
2013 1,14 0,26 1,46 0,31

22 NISP 2009 1,91 0,275 1,61 0,38
2010 1,29 0,30 1,63 0,35
2011 1,91 0,26 1,81 0,35
2012 1,79 0,22 1,68 0,40
2013 1,81 0,17 1,76 0,43

23 PNBN 2009 1,75 0,13 2,02 0,66
2010 1,87 0,15 3,03 0,58
2011 2,02 0,18 3,01 0,89
2012 1,96 0,19 3,00 0,90
2013 1,85 0,19 2,78 0,64

Lampiran III

Output Statistik Deskriptif

Date: 06/23/15
Time: 15:45
Sample: 2009 2013

ROA VACA VAHU STVA

Mean 2.227217 0.282304 2.048348 0.483826
Median 1.960000 0.280000 1.880000 0.470000
Maximum 5.150000 0.650000 3.090000 0.900000
Minimum 0.180000 0.080000 1.040000 0.040000
Std. Dev. 1.068647 0.100765 0.533153 0.163243
Skewness 0.750951 0.878881 0.553417 0.386880
Kurtosis 3.098939 4.498248 2.126615 3.357847
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Jarque-Bera 10.85551 25.56101 9.525283 3.482391
Probability 0.004393 0.000003 0.008543 0.175311

Sum 256.1300 32.46500 235.5600 55.64000
Sum Sq. Dev. 130.1887 1.157514 32.40479 3.037917

Observations 115 115 115 115

Lampiran IV

Output Uji Normalitas Residual
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Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2013
Observations 115

Mean       6.10e-16
Median  -0.047905
Maximum  1.679587
Minimum -1.135005
Std. Dev.   0.577072
Skewness   0.456841
Kurtosis   3.105755

Jarque-Bera  4.053736
Probability  0.131747

Lampiran V

Output Uji Multikolineatitas

VACA VAHU STVA

VACA 1.000000 0.116196 0.126911
VAHU 0.116196 1.000000 0.796346
STVA 0.126911 0.796346 1.000000

Lampiran VI

Output Uji Autokolerasi
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Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/23/15 Time: 21:28
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.219990 0.298539 0.736888 0.4631
VACA 1.493871 0.819072 1.823859 0.0715
VAHU 0.548951 0.129095 4.252297 0.0001
STVA 0.952942 0.394193 2.417453 0.0177

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.915671 Mean dependent var 2.227217
Adjusted R-squared 0.891983 S.D. dependent var 1.068647
S.E. of regression 0.351221 Akaike info criterion 0.941077
Sum squared resid 10.97871 Schwarz criterion 1.561670
Log likelihood -28.11192 Hannan-Quinn criter. 1.192973
F-statistic 38.65550 Durbin-Watson stat 1.669424
Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran VII

Output Uji Chow

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

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 9.943351 (22,89) 0.0000
Cross-section Chi-square 142.676299 22 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 06/23/15 Time: 15:37
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Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.560033 0.253745 -6.148042 0.0000
VACA 6.514291 0.548178 11.88353 0.0000
VAHU 0.577384 0.169908 3.398219 0.0009
STVA 1.582292 0.555654 2.847623 0.0052

R-squared 0.708397 Mean dependent var 2.227217
Adjusted R-squared 0.700516 S.D. dependent var 1.068647
S.E. of regression 0.584818 Akaike info criterion 1.799132
Sum squared resid 37.96336 Schwarz criterion 1.894608
Log likelihood -99.45007 Hannan-Quinn criter. 1.837885
F-statistic 89.88503 Durbin-Watson stat 0.752762
Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran VIII

Output Uji Hausman

Equation: Untitled
Test cross-section random effects

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

Cross-section random 26.171363 3 0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

VACA 1.493871 3.817636 0.262668 0.0000
VAHU 0.548951 0.566582 0.001762 0.6745
STVA 0.952942 1.047241 0.010630 0.3604

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA
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Method: Panel Least Squares
Date: 06/23/15 Time: 15:36
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.219990 0.298539 0.736888 0.4631
VACA 1.493871 0.819072 1.823859 0.0715
VAHU 0.548951 0.129095 4.252297 0.0001
STVA 0.952942 0.394193 2.417453 0.0177

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.915671 Mean dependent var 2.227217
Adjusted R-squared 0.891983 S.D. dependent var 1.068647
S.E. of regression 0.351221 Akaike info criterion 0.941077
Sum squared resid 10.97871 Schwarz criterion 1.561670
Log likelihood -28.11192 Hannan-Quinn criter. 1.192973
F-statistic 38.65550 Durbin-Watson stat 1.669424
Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran IX

Output Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/23/15 Time: 15:18
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -4.118833 0.927407 -4.441236 0.0000
VACA 4.587880 2.003527 2.289902 0.0239
VAHU 0.752309 0.620993 1.211461 0.2283
STVA -2.334883 2.030849 -1.149708 0.2527
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R-squared 0.058171 Mean dependent var -2.412342
Adjusted R-squared 0.032716 S.D. dependent var 2.173288
S.E. of regression 2.137441 Akaike info criterion 4.391259
Sum squared resid 507.1208 Schwarz criterion 4.486735
Log likelihood -248.4974 Hannan-Quinn criter. 4.430013
F-statistic 2.285270 Durbin-Watson stat 1.659737
Prob(F-statistic) 0.082750
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

PERSONAL DETAILS

Name : Rona Istisari

Address : Komplek Perumdak III No 54 RT 03 RW 05 Kel

Kurao Pagang, Kec Nanggalo, Siteba Padang-West

Sumatera

Phone Number : 0812-9463-6705

Place & Date of Birth : Padang, January 16, 1993

Sex : Female

Marital Status : Single

Religion : Moslem

Nationality : Indonesia

Email : rona.istisari@yahoo.com / rona.istisari@gmail.com

mailto:rona.istisari@yahoo.com
mailto:rona.istisari@gmail.com
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EDUCATIONN DETAILS

1998-1999 : TK Ruwas Indah Padang

1999-2003 : SDN 09 Surau Gadang Padang

2004-2005 : SDN Tungkaran Pangeran 1 Batulicin

2005-2006 : SMPN 5 Batulicin

2007-2008 : SMPN 5 Samarinda

2008-2011 : SMAN 5 Samarinda

2011-Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta,Accounting

NONFORMAL EDUCATION AND TRAININGS DETAILS

January 2013 : Training Customer Service and Effective Selling

Skill

February 2014 : Rindam Jaya Military Training

January 2015 : Training Trade Financing and Basic Treasury

February 2015 : Training Credit Analyst

March 2015 : Mini Banking Simulation

August 2015 : TOEFL at George Manson University

INTERNSHIP EXPERIENCES

June 2013 : Internship at KPw Bank Indonesia Purwokerto
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August 2014 : Internship at Bank Mandiri Area Samarinda, East

Kalimantan

ACHIEVEMENT

November 2011 : Participant National Banking Forum 2011

October 2014 : Participant Stock Simulation 2014
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