
Pengaruh intellectual..., Rona Istisari, Ak.-IBS, 2015



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 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)

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.



1.1 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.

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?

II Landasan Teori

2.1 1Stakeholder 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.

2.2 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.

2.3 Intellectual Capital



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 dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan tersebut

menjadi hal penting (Stewart, 2009).

2.4 Komponen Intellectual Capital

2.4.1 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.



2.4.2 Human Capital

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 brainstormingakan 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 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.

2.4.3 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.

2.5 Pengukuran Intellectual Capital

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).

2.5.1 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.

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; total asset-intangible asset;total equity

2.5.2 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.

VAHU=VA/HC

Dimana:

a. VAHU = Value Added Human Capital



b. VA = Value Added=OUT-IN

c. OUT = Revenue

d. IN = Expense (exclude labour expense)

e.. HC = Human Capital ; beban karyawan

2.5.3 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.

STVA=SC/VA

Dimana:

a. STVA =Structural Capital Value Added

b. SC = Structural Capital = VA-HC

c. VA = Value Added= OUT-IN

d. OUT = Revenue

e. IN = Expense (exclude labour expense)

2.6 Kinerja Keuangan

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.

2.6.2 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 asset yang dimiliki perusahaan. Rumus untuk

menentukan ROA adalah sebagai berikut:

ROA=Net Income/ Average Total Asset

2.7 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1

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 Variabel IC berpengaruh Menggunakan



(2008) dependen:ROA,

ATO & GR

Variabel

independen: IC

positif terhadap

ROA, ATO & GR

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.

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

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek, Periode, Data, Sumber Data, serta Metode Pengumpulan Data

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.

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 purposivesampling 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).

3.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1

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
(VAHU)

besarnyavalue added
yang dapat dihasilkan
dengan dana yang
dikeluarkan untuk tenaga
kerja.

Rasio

4 Structural
Capital
Value
Added
(STVA)

kontribusistructural capital
(SC) dalam penciptaan
nilai.

Rasio

3.3 Teknik Analisis Data
Hubungan antara varibel-variabel intellectual capital dengan kinerja perusahaan

dirumuskan sebagai berikut:

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

3.4 Pengujian Asumsi Klasik

3.4.1 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).

3.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya

antar variabel independen tidak terjadi kolerasi.

3.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 10 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).



3.4.4 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.

3.5 Pengujian Hipotesis

a. Uji t terhadap α1 Ho : α1 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variable VACA

terhadap ROA.

Ha : α1 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel VACA terhadap ROA.

b. Uji t terhadap α2 Ho : α2 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variable

VAHU terhadap ROA.

Ha : α2 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari variable VAHU terhadap ROA.

c. Uji t terhadap α3 Ho : α3 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari STVA

terhadap ROA.

Ha : α3 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari variable STVA terhadap ROA.

IV ANALISIS & 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 yanggo public dan berturut-turut mempublikasikan

laporan keuangan pada 31 Desember yangkemudian dipilih beberapa bank yang

memenuhi kriteria pemilihan sampel dan dengan menggunakan metode penggabungan

data.

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 tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1

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
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

4.2 Analisis Deskriptif

Tabel 4.2

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



4.3 Hasil Regresi Model Penelitian

4.3.1 Uji Chow

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).

4.3.2 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.

4.4 Uji Regresi Berganda

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

4.5. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis pada VACA

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 Ha1 ditolak artinya variabel value

added capital employed (VACA) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

return on asset (ROA). Ini berarti tidak ada kaitannya antara VACA dalam meningkatkan

ROA.

b. Pengujian Hipotesis pada VAHU

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 Ha2 diterimaartinya variable

value added human capital (VAHU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return

on asset (ROA). Hal ini berarti semakin tinggi perusahaan memberikan motivasi gaji

terhadap karyawan dapat meningkat kinerja perusahaan.

c.Pengujian Hipotesis pada STVA

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 Ha3 diterima artinya structural

capital value added (STVA)) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on

asset (ROA). Ini berarti dengan struktur dan managemen perusahaan yang semakin baik

maka dapat meningkatkan kinerja.

4.6 Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan tabel 4.6diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted Rsquared sebesar

0.891983 atau sebesar 89.1983%. Hal ini menujukkan 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 (ROA)

dan sisanya sebesar 10.8017% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam

model penelitian ini.

V. KESIMPULAN & 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 Ha2 diterima artinya variable VAHU (value added human capital) memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA). Pada perusahaan gaji

mampu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi sehingga perusahaan

mendapatkan laba yang semakin meningkat.

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

probabilitas yag besar dari tingkat signifikan α. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan



bahwa Ha3 diterima artinya variable STVA memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap return on asset (ROA). Sistem dan prosedur perusahaan yang bagus dinilai

mampu meningkatkan laba perusahaan.

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 Ha4

diterima 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).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai

berikut:

- Pedoman mengenai intellectual capital harus mulai disediakan oleh kerangka akuntansi

karena pelaporan keuangan tradisional belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna

laporan sehingga diperlukan standar intellectual capital yang jelas.

- 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 sehingga dapat

menggambarkan pengaruh intellectual capital pada sektor perbankan di Indonesia..
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