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ABSTRACT 

 Intellectual Capital (IC), these days, has a key role to increase the value of the firms. 

This is due to the awareness that IC is a platform for companies to be more competitive. 

The purpose of this research is to investigate the association between IC and firm’s 

financial performance.  

 Using 22 financial companies data drawn from Indonesia Stock Exchange, period 

years 2008-2011. This research uses The Pulic Model (Value Added Intellectual 

Coefficient-VAICTM) to measure intellectual capital component; physical capital 

coeffiecient (VACA), human capital coeffiecient (VAHU), and structural capital 

coefficient (STVA), Partial Least Square (PLS) was used to analyze the relationship 

between company’s performance, and IC,  where the two financial ratios selected as the 

proxy measure for company performance (ROA and EVA). 

 The findings show that: IC does not influences to company’s performance; IC 

influences does influence to future company’s performace; the rate of growth of a 

company’s IC (ROGIC) does influences to the future company’s performance 

 

Keywords: Intellectual Capital, Company’s Performance, Economic Value Added 

(EVA), Partial Least Square (PLS). 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman menuntut perubahan dalam cara pengelolaan perusahaan. 

Fokus utama dalam cara pengelolaan perusahaan beralih dari pola yang didasarkan 

pada tenaga kerja (labor-based bussines) menuju bisnis berdasarkan pengetahuan 

(knowledge based bussines). Hal ini mengakibatkan perubahan karakteristik 

perusahaan menjadi berbasis pengetahuan. Seiring dengan perubahan tersebut, maka 

kemakmuran perusahaan didasarkan pada penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari 



pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono, 2003). Pada titik inilah peran pengetahuan 

menjadi sangat sentral. 

Pada tataran mikro perusahaan, tampaknya agak sulit untuk tidak menyertakan 

atau mengaitkan perkembangan ini di dalam konteks persaingan dan pencarian basis 

keunggulan kompetitif. Wacana kompetisi dan keunggulan bersaing mengalami 

pergeseran yang sangat signifikan dalam perkembangan kajian strategi bisnis dan 

pembangunan ekonomi. Mulanya dikenal teori keunggulan absolut dan keunggulan 

komparatif dalam konteks interaksi perdagangan atau perekonomian antar wilayah atau 

internasional. Kemudian muncul pemikiran dari Michael Porter tentang keunggulan 

bersaing (competitive advantage) di era 1980an. Namun, pandangan Porter kemudian 

dianggap tidak mampu menjelaskan secara komprehensif fenomena keunggulan 

sebuah perusahaan atau negara dari lainnya. Belakangan muncul aliran baru dalam 

analisis keunggulan bersaing yang dikenal dengan pendekatan berbasis sumber daya 

(resource-based view of the firm/RBV). Pandangan terakhir ini dinilai sebagai yang 

relevan dalam konteks perekonomian yang kuat dicirikan oleh keunggulan pengetahuan 

(knowledge/learning economy) atau perekonomian yang mengandalkan aset-aset tidak 

berwujud (intangible assets). 

Perkembangan ekonomi saat ini dikendalikan oleh informasi dan pengetahuan, 

hal ini membawa sebuah peningkatan perhatian pada modal intelektual atau intellectual 

capital (IC) (Stewart, 1997). Area yang menjadi pusat perhatian sejumlah akademisi dan 

praktisi adalah manfaat dari intellectual capital sebagai alat untuk menentukan nilai 

perusahaan (Guthrei, 2001). Penelitian mengenai intellectual capital menjadi sebuah 

tantangan yang patut dikembangkan. Oleh karena itu, beberapa penulis menyarankan 

untuk  tidak membentuk sistem manajemen dan pelaporan yang akan meningkatkan 

kurang relevansian sistem karena sistem tersebut tidak dapat menyediakan eksekutif 

(direksi) informasi yang esensial untuk proses pengelolaan berdasarkan pengetahuan 

dan sumber tidak berwujud. 

Berdasarkan sejarah, perbedaan antara aset tidak berwujud dan IC tidak jelas 

karena IC dihubungkan sebagai goodwill padahal keduanya berbeda (Accounting 

Standards Board, 1997; Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).Fakta tersebut dapat ditelusuri 

kembali ke awal tahun 1980an  ketika gagasan umum nilai aktiva tidak berwujud selalu 

dinamai sebagai goodwill sejak praktik bisnis dan akuntansi diterapkan (International 

Federation of Accountants, 1998 dalam Hong, 2007). 

Namun, praktik akuntansi tradisional tidak mengungkapkan identifikasi dan 

pengukuran aktiva tidak berwujud ini pada perusahaan, khususnya perusahaan 



berbasis pengetahuan (International Federation of Accountants, 1998 dalam Hong, 

2007; Hong, 2007). Intangible baru seperti kompetensi staf, hubungan pelanggan, 

model simulasi, sistem komputer dan administrasi tidak memperoleh pengakuan dalam 

model keuangan tradisional dan pelaporan manajemen (Stewart, 1997 dalam Hong, 

2007). Hal ini sangat menarik karena intangibel tradisional  seperti modal merk, paten 

dan goodwill tetapjarang dilaporkan dalam laporan keuangan (Intenational Federation of 

Accountants, 1998 dalam Hong 2007; Hong, 2007). Menurut fakta, IAS(Intenational 

Accounting Standard) 38 tentang Intangible Assets atau Aktiva tidakberwujud melarang 

pengakuan merk yang dibuat secara internal seperti publishing titles dan daftar 

pelanggan (International Accounting Standards Board, 2004). 

Konsep IC diyakini mempengaruhi kinerja perusahaan. IC sendiri diukur dengan 

The Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) yang dikembangkan oleh Pulic (1998) 

dalam Hong (2007). Komponen utama dari VAICTM dapat dilihat dari sumber daya 

perusahaan, yaitu Physical capital (VACA-value added capital employed), human 

capital (VAHU-value added human capital), dan structure capital (STVA-structure 

capital value added). Sedangkan ukuran kinerja perusahaan tradisional diukur melalui 

Return on Asset (ROA), Economic Value Added (EVA). 

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti pengaruh rata-rata pertumbuhan 

intellectual capital yang diukur menggunakan Rate of Growth of Intellectual Capital 

(ROGIC) terhadap kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. 

IC dalam hal ini value added capital membantu manager dalam menilai kinerja 

perusahaan.Berdasarkan indikator-indikator modal fisiknya maupun modal non fisik. 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian-penelitian yang telah 

mengungkapkan kegunaan intellectual capital sebagai instrumen untuk menentukan 

nilai perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya, dapat dilihat hubungan antara nilai 

tambah dari physical capital, human capital, dan structural capital terhadap kinerja 

perusahaan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Firrer (2003), Ulum (2008),  Maheran 

(2009), dan Malina (2010) bahwa IC berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset 

(ROA) yang merupakan salah satu variabel pengukuran kinerja perusahaan, dengan 

menggunakan metode yang berbeda dari setiap penelitian terdahulu. Penelitian 

tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk mengetahui 

hubungan dari intellectual capital terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan 

sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian menggunakan dua 

pendekatan ukuran kinerja yaitu Return on Asset (ROA) yang digunakan dalam 

penelitian Firrer (2003), Ulum (2008), Maheran (2009), dan Malina (2010) dan 



Economic Value Added (EVA) yang belum digunakan dalam penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara IC terhadap kinerja.Penelitian ini juga berusaha 

memperbaiki penelitian yang telah dilakukan oleh Hiras Pasaribu, et al (2012), dimana 

pada penelitian sebelumnya jangka waktu digunakan selama tiga (3) tahun, sedangkan 

pada penelitian ini  jangka waktu yang digunakan selama empat (4) tahun. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul “PENGARUH MODAL 

INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh positif intellectual capital perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif intellectual capital perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif antara rata-rata pertumbuhan 

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang? 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Stakeholder Theory 

Teori yang mendasari penelitian ini adalah stakeholder theory.Teori stakeholder 

lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap powerfull.Kelompok 

stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam 

mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan 

keuangan.Dalam pandangan teori stakeholder, perusahaan memiliki stakeholders, 

bukan sekedar shareholder (Riahi-Belkaoui, 2003).Kelompok-kelompok „stake’ tersebut, 

menurut Riahi-Belkaoui, meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, 

kreditor, pemerintah, dan masyarakat. 

Konsensus yang berkembang dalam konteks teori stakeholder adalah bahwa 

laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemegang saham 

(shareholder), sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan 

oleh stakeholders dan kemudian didistribusikan kepada stakeholders yang sama). 

Value added yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan return 

yang dianggap sebagai ukuran bagi shareholder. Sehingga dengan demikian keduanya 

(value added dan return) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam 

kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. 



Value added dan stakeholder theory berkaitan erat dengan konsep Intellectual 

Capital (IC). IC berkontribusi dalam penciptaanvalue added.Value added ini kemudian 

dimanfaatkan oleh pihak eksternal maupun internal yang terdapat di dalam dan luar 

perusahaan. Pihak eksternal dan internal ini termasuk didalam stakeholder theory 

(pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan 

masyarakat).Penciptaan nilai yang dilakukan oleh perusahaan ditunjang oleh adanya 

IC, yaitu human capital, capital asset, dan structure capital.  

 

2.1.2 Intellectual Capital 

Modal intelektual kini dirujuk sebagai faktor penyebab sukses yang penting dan 

karenanya akan semakin menjadi suatu pumpunan perhatian dalam kajian strategi 

perusahaan dan strategi pembangunan. Penyimpulan seperti ini dibasiskan di atas 

temuan-temuan tentang kinerja perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-

perusahaan yang padat pengetahuan (knowledge-intensive organizations) (Bounfour 

and Edvinsson, 2004).Namun, pengalaman-pengalaman pada aras mikro perusahaan 

ini kini juga mulai ditransfer pada konteks kemasyarakatan atau pembangunan pada 

umumnya.  

Konsep modal intelektual kini mulai muncul sebagai konsep penting kehidupan 

dan pengembangan perusahaan-perusahaan dan kehidupan ekonomi yang lebih luas. 

Ia kini digunakan di tengah, menandingi, atau melengkapi konsep-konsep lainnya 

tentang modal. Konsep-konsep tentang modal yang sudah kenal di antaranya adalah 

modal (finansial), modal fisik, dan juga modal manusia.  

Sebagai sebuah konsep, modal intelektual merujuk pada modal-modal non fisik 

atau yang tidak berwujud (intangible assets) atau tidak kasat mata (invisible). Ia terkait 

dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan. Modal 

intelektual memiliki potensi memajukan perusahaan dan masyarakat. 

Mewacanakan modal intelektual sebagai kapabilitas perusahaan untuk 

menciptakan, melakukan transfer, dan mengimplementasikan pengetahuan. Tampak 

sebanding dengan itu, merujuknya sebagai knowledge dan knowing capability yang 

dimiliki oleh sebuah kolektivitas sosial (misalnya perusahaan, komunitas intelektual, 

komunitas profesi). Definisi ini digunakan mereka dengan pertimbangan kedekatannya 

dengan konsep modal manusia, salah satu unsur modal intelektual yang oleh Fitz-enz 

(2000 dalam Ulum, 2008) disebut sebagai katalisator yangmampu mengaktifkan 

intangibles, komponen lain yang inactive.  



IC merupakan kombinasi proses internal yang melibatkan human capital, capital 

asset, dan structure capital untuk menciptakan value added yang dapat digunakan 

sebagai sumber guna memenangkan persaingan. 

2.1.3 Value Added Intellectual Capital (VAICTM) 

Metode VAIC™ dikembangkan oleh Ante Pulic pada tahun 1997 yang didesain 

untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 

(tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible asset) yang dimiliki perusahaan. 

VAIC™ merupakan instrumen untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan 

(Ulum, 2009). 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). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Output (OUT) 

mempresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di 

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

memperoleh revenue. Hal penting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan 

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

ceation, intellectual potential (yang direpresentasikan dengan labour expenses) tidak 

dihitung sebagai biaya (cost) dan tidak masuk dalam komponen IN (Ulum, 2009). 

VA dipengaruhi oleh efisiensi dari Human Capital (HC) dan Structural Capital (SC). 

Hubungan lainnya dari VA adalah capital employed (CE). Ada tiga komponen utama 

Value Added Intellectual Capital(VAIC™) : 

a. Value added of Capital Employed (VACA) 

Value Added of Capital Employed (VACA) adalah indikator untuk VA yang 

diciptakan oleh satu unit dari physical capital. Pulic (1998) mengasumsikan bahwa 

jika 1 unit dari CE (Capital Employed) menghasilkan return yang lebih besar 

daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam 

memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, pemanfaatan IC yang lebih baik 

merupakan bagian dari IC perusahaan. 

 

b. Value Added Human Capital (VAHU) 

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat 

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA 

dengan HC mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai di dalam 

perusahaan. 

 



c. 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. 

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

kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. Lebih lanjut Pulic menyatakan bahwa SC 

adalah VA dikurangi HC.  

 

2.2 Rerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis

VARIABEL 

CONTROL : 

- LEVERAGE 

RATIO 

- SIZE 

INTELLECTUA

L CAPITAL  

(VAIC
TM

): 

- VACA 

- VAHU 

- STVA 

RATE OF 

GROWTH 

INTELLECTUA

L CAPITAL 

(ROGIC): 

- RVACA  

- RVAHU 

- RSTVA 

COMPANY’S 

PERFORMANCE

: 

- ROA 

- EVA 

 

 

H1 

H3 

H2 
RATE OF 

FUTURE 

COMPANY 

PERFORMANCE: 

- ROA+1 

- EVA+1 

 



III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek dan Sampel Penelitian 

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian kali ini 

menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Data-data tesebut 

diperoleh dari IDX (Indonesian Stock Exchange).  

 

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.2.1. Variabel Dependen 

3.2.1.1 Return on Assets (ROA) 

 Return on Assets adalah profitabilitas kunci yang mengukur jumlah profit yang 

diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. ROA memperlihatkan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan efisisensi penggunaan total aset untuk operasional 

perusahaan. ROA memberikan gambaran kepada investor tentang bagaimana 

perusahaan mengkonversikan uang yang telah diinvestasikan dalam laba bersih. Jadi, 

ROA adalah indikator dari profitabilitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk 

menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membagi laba bersih (net income) 

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

tersebut semakin efisien dalam menggunakan asetnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

tersebut dapat menghasilkan uang (earnings) yang lebih banyak dengan investasi yang 

sedikit. 

 

ROA = 
                                        ))

                    
 

 

3.2.1.2 Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) atau disebut juga dengan nilai tambah ekonomis 

(NITAMI) diartikan sebagai suatu konsep yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam 

pengukuran laba operasi perusahaan harus dengan adil mempertimbangkan harapan-

harapan setiap penyedia dana (kreditur dan pemegang saham) (Stern Steward, 2007). 



EVA adalah keuntungan operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dari 

seluruh modal untuk menghasilkan laba. Laba operasional setelah pajak menggambarkan 

hasil penciptaan nilai (value) didalam perusahaan, sedangkan biaya modal dapat diartikan 

sebagai pengorbanan yang dikeluarkan dalam penciptaan nilai tersebut(Tunggal, 2001). 

EVA=  Net Operation After Tax – (WACC * Invested Capital) 

Net Operation After Tax (NOPAT) = Laba Rugi Usaha – Pajak 

Invested Capital = (Total Hutang + Ekuitas) – Hutang Jangka Pendek 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) = [     )      )       )] 

Tingkat Modal (D) = 
            

                        
      

Cost of Debt (rd) = 
           

                           
      

Tingkat Modal/Ekuitas (E) = 
             

                        
      

Cost of Equity (re) = 
                         

             
      

Tingkat Pajak (Tax) = 
           

                         
      

 

3.2.2. Variabel Independen 

3.2.2.1 Intellectual Capital  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah IC yang diukur berdasarkan value 

added yang diciptakan oleh physical capital (VACA), human capital (VAHU), dan 

structural capital (STVA). Kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan dengan 

nama VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic (1998; 1999; 2000). 

VAICTM = VAHU + VACA + STVA  

Value added (VA) adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis 

dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation).  

Formulasi perhitungan VAIC™ adalah sebagai berikut (Ulum, 2008):  

VA = OUT – IN  

Output (OUT) = Total penjualan dan pendapatan lain.  

Input (IN) = Beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan).  



Value Added (VA): Selisih antara Output dan Input.  

 

Value added dipengaruhi oleh efisiensi dari Human Capital (HC) dan Structural Capital  

(SC). Hubungan lainnya dari VA adalah capital employed (CE) yang dalam hal ini dilabeli 

oleh VACA.  

 

3.2.2.2 Value Added Capital Coefficient (VACA)  

Value Added Capital Coefficient (VACA) adalah rasio dari Value Added terhadap 

Capital Asset. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari Capital 

Asset terhadap Value Added organisasi. Pulic (1998) mengasumsikan bahwa  jika 1 unit  

dai CE menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan lain, maka 

perusahaan tersebut lebih baik dalam pemanfaatan  CE-nya. Dengan demikian, 

pemanfaatan CE yang lebih baik merupakan bagian IC perusahaan. Formulasi rumusnya 

adalah:  

VACA = VA/CE 

VACA = Value added capital employed: rasio dari VA terhadap CE. 

VA  = Value Added 

CE  = Capital Employed (ekuitas) 

 

3.2.2.3 Value Added Human Capital (VAHU)  

Value Added Human Capital (VAHU) adalah rasio dari Value Added terhadap Human 

Capital.Rasio ini menunjukkan berapa banyak Value Added dapat dihasilkan dengan 

dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan 

kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai didalam perusahaan. Konsisten dengan 

pandangan para penulis IC lainnya, Pulic total salary dan wages cost adalah indikator dari 

Human Capital. Formulasi rumusnya adalah : 

VAHU = VA/HC 

VAHU = Value Added Human Capital; rasio dari VA terhadap HC 

VA  = Value Added 

HC  = Human capital; beban karyawan 

 

 



3.3 Structural Capital Coefficient(STVA) 

Structural Capital Coefficient (STVA) menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) 

dalam pembentukan nilai. Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC 

dalam penciptaan nilai. Dalam model Pulic, SC merupakan VA dikurangi HC. Kontribusi 

HC pada pembentukan nilai lebih besar kontribusi SC (Ulum, Ghozali dan Anis, 2008). 

Formulasi rumusnya adalah: 

STVA = SC/VA 

STVA = Structural CapitalValue Added ; rasio dari SC terhadap VA 

SC  = Structural Capital; VA-HC 

VA  = Value Added 

 

3.4 Rate of Growth of Intellectual Capital(ROGIC)  

Rate of Growth of Intellectual Capital(ROGIC)merupakan selisih antara nilai IC dari 

tahun ke-t dengan nilai IC tahun ke-t-1.  

ROGIC = VAIC™ t - VAIC™ t-1 

 

3.5  Variabel Kontrol 

3.5.1 Leverage Ratio 

 Variabel kontrol pertama dalam penelitian ini adalah leverage. Leverage menunjuk 

pada tingkat hutang jangka panjang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Variabel leverage diukur dengan membandingkan hutang jangka 

panjang dengan total aset. Perusahaan dengan hutang yang banyak lebih dapat 

dikendalikan oleh kreditur dan manajer tidak memiliki kesempatan untuk 

memaksimalisasi tindakan oportunistiknya. 

3.5.2 Size of the Firm 

 Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang 

diukur dengan menghitung nilai logaritma natural total aset. 

 

 

 

 



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pembahasan Penelitian  

4.1.1 Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan 

   Hipotesis penelitian yang pertama (H1) diuji untuk mengetahui pengaruh VAIC™ 

terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal ini IC diuji terhadap kinerja perusahaan pada 

tahun yang sama. Hasil olah data pada Tabel 4.1 mencerminkan IC tidak memiliki 

hubungan dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

Kuryanto (2007) yang menyatakan tidak ada pengaruh positif antara IC dengan kinerja 

perusahaan. Sehingga dapat diindikasikan jika IC tidak berperan penting pada kontribusi 

kinerja perusahaan di Indonesia. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Ulum (2008) yang menyatakan bahwa IC berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Dari penelitian ini ada indikasi penggunaan aktiva fisik dan keuangan masih 

mendominasi untuk memberi kontribusi pada kinerja perusahaan. 

Tabel 4. 1 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

Intellectual 
Capital -> 
Company‟s 
Performance -0.215 

  
   1.153 

VACA -> 
Intellectual 
Capital 

-
0.863403 

-
0.428156 0.720219 0.720219 1.198805 

Variable 
Control 1 -> 
Company‟s 
Performance -0.572 

  
   15.686 

STVA -> 
Intellectual 
Capital 1.078224 0.656053 0.868438 0.868438 1.241567 

VAHU -> 
Intellectual 
Capital 

-
0.113411 

-
0.089703 0.251842 0.251842 0.450328 

 



Gambar 4. 1 

Hipotesis 1 dengan PLS Algorith

 

4.1.2  Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan Masa Depan 

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa VAICTM 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan masa depan. Pada Tabel 4.2, hasil olah data 

mencerminkan bahwa IC memiliki hubungan yang erat dengan kinerja perusahaan di 

masa depan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Kuryanto(2007) yang 

menyatakan IC bukan merupakan suatu komponen utama perusahaan. sehingga sulit 

untuk mengukur kinerja perusahaan di masa yang akan datang.  Tetapi hasil penelitian ini 

sama dengan hasil penelitian Ulum (2008) yang menyatakan IC memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan di masa depan. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4. 2 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)  

  

Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

LEVERAGE 
-> CP (t+1) -0.016 1 0    0.883 

IC  -> CP 
(t+1) -0.894 1 0    15.298 

STVA -> 
Intellectual 
Capital 1.070436 1.077927 0.019456 0.019456 59.162 

VACA -> 
Intellectual 
Capital 

-
0.070722 

-
0.077629 0.031516 0.031516 2.337 

 

Gambar 4. 2 

Hipotesis 2 dengan PLS Algorithm

 



4.1.3 Pengaruh Rata-rata Pertumbuhan Intellectual Capital (ROGIC) terhadap 

Kinerja Perusahaan Masa Depan. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara ROGIC 

sebuah perusahaan dengan kinerja masa depan perusahaan. Tingkat pertumbuhan IC 

dari tahun 2008-2011 diuji dengan kinerja perusahaan 2011. Hasil pada Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang erat antara ROGIC dengan kinerja masa 

depan perusahaan. Sehingga hasil penelitian inisesuai dengan hasil penelitian Kuryanto 

(2008), dimana disebutkan bahwa penelitiannya tidak berpengaruh positif untuk ROGIC 

2003-2004 dan berpengaruh positif untuk ROGIC 2004-2005 tetapi tidak signifikan. Hasil 

penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Tan et al. (2007) yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh positif antara tingkat pertumbuhan IC sebuah perusahaan dengan 

kinerja masa depan perusahaan.  

Jika semakin tinggi nilai IC perusahaan, maka semakin tinggi nilai kinerja masa 

depannya secara logis tingkat pertumbuhan IC berpengaruh dengan kinerja masa depan 

perusahaan. Hasil H3 mengkonfirmasi ulang hasil dari H1. IC adalah alat kompetitif dan 

perusahaan harus mengelola dan mengembangkan IC untuk menjaga tingkat kompetitif 

perusahaan tersebut (Bontis, 1998; Kuryanto, 2008). Namun pada penelitian ini H3 tidak 

berpengaruh, hal ini menunjukkan bahwa komponen IC belum menjadi suatu komponen 

utama perusahaan, sehingga tingkat pertumbuhannya belum dapat  mengukur kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4. 3 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

LEVERAGE 
<- Var 
Control 1 1.000000 1.000000 0.000000     

R-STVA -> 
ROGIC 1.000000 1.000000 0.000000     

R-VACA -> 
ROGIC 0.000000 0.000000 0.000000     

R-VAHU -> 
ROGIC 0.000000 0.000000 0.000000     

ROA1 <- 
CP(t+1) 1.000000 1.000000 0.000000     

SIZE <- Var 
Control 2 1.000000 1.000000 0.000000     

 

Gambar 4. 3 

Hipotesis 3 dengan PLS Algorithm 

 

 



4.2. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian pengaruh modal inteletual 

terhadap kinerja perusahaan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan 

dan dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan, serta para pengguna laporan 

keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. 

Konsep IC mulai muncul sebagai konsep penting kehidupan dan pengembangan 

perusahaan-perusahaan dan kehidupan ekonomi yang lebih luas. IC kini digunakan di 

tengah untuk menandingi, atau melengkapi konsep-konsep lainnya tentang modal. 

Konsep-konsep tentang modal yang sudah kenal di antaranya adalah modal (finansial), 

modal fisik, dan juga modal manusia. 

Mengacu pada hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dari ketiga variabel independen 

yang digunakan, tidak seluruhnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Dengan adanya perumusan masalah penulis meneliti bahwa ICtidak memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kinerja perusahaan.Hasil penelitian untuk menjawab 

perumusan masalah pertama.Hasil penelitian yang menyatakan tidak ada pengaruh 

positif antara IC dengan kinerja perusahaan. Sehingga dapat diindikasikan jika IC tidak 

berperan penting pada kontribusi kinerjaperusahaan di Indonesia. Dari penelitian ini ada 

indikasi penggunaan aktiva fisik dan keuangan masih mendominasi untuk memberi 

kontribusi pada kinerja perusahaan.. IC adalah alat kompetitif dan perusahaan harus 

mengelola dan mengembangkan IC untuk menjaga tingkat kompetitif perusahaan 

tersebut. Maka kini IC dipandang merupakan komponen utama didalam perusahaan baik 

sekarang ataupun di masa depan. 

Penggunaan variabel control pada penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan baik sekarang ataupun kinerja perusahaan 

di masa yang akan datang. Adapun variabel control yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Leverage (Lev) dan Size of the Firm (Size). Dari kedua variabel control tersebut 

yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan adalah Leverage, untuk menilai 

baik buruknya kinerja perusahaan. 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:  

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistik tidak 

terdapat pengaruh positif Intellectual Capital terhadap kinerja perusahaan.  

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistikterdapat 

pengaruh positif Intellectual Capitalterhadap kinerjaperusahaan masa depan.  

3. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistiktidak 

terdapat pengaruh positif Rata-rata PertumbuhanIntellectual Capital (ROGIC) 

terhadap kinerja perusahaan masa depan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian diatas penulis memberikan 

saran yaitu:  

1. Penelitian mengambil sampel tidak hanya dari perusahaan-perusahaan 

manufaktur tetapi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

2. Data keuangan yang digunakan lebih dari 4 tahun. 

3. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel dependen yang dapat 

mempengaruhi Intellectual Capital terhadap kinerja perusahaan. 

4. Penelitian selanjutnya hendaknya tidak mengikutsertakan tahun 2008 dalam 

penelitian untuk mengurangi hasil bias. 
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