
Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2010

Mayang Sari (200912063)
ABSTRACT

By this time, Intellectual capital (IC) has become important in improving a
company's value. This is because the company realized that the IC is a fundamental
resource that can make a company more competitive. The purpose of this study was to
analyze the effect of IC of a firm with different industries to company performance. IC as
exogenous latent variables or independent variables and financial performance as an
endogenous latent variable or dependent variable.

This study used Pulic Framework (Value Added Intellectual Coefficient-
VAICTM) and data from 49 service and manufacture companies which listed in the
Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2008 until 2010. This study uses data processing
methods Partial Least Square (PLS). Financial performance used in this study is the
Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS) and Price-to-Book Value (PBV).

The results of this study indicate that the IC has a significant positive effect
towards corporate performance, whether the performance of the present, and future
performance.

Keyword : Intellectual Capital, Pulic Model, Company’s Performance.

I. Pendahuluan
Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan yang ketat pada abad ini

memaksa perusahaan-perusahaan mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya.
Perusahaan-perusahaan mengubah fokus bisnis mereka yang berawal dari bisnis yang
didasarkan pada tenaga kerja (labor-based business) menuju bisnis berdasarkan
pengetahuan (knowledge based business) agar dapat terus bertahan dengan cepat,
dengan karakteristik utama ilmu pengetahuan.

Munculnya “new economy”, yang secara prinsip didorong oleh perkembangan
tekhnologi informasi dan ilmu pengetahuan, juga telah memicu tumbuhnya minat dalam
Intellectual capital ( Petty and Guthrie,2000). Salah satu area yang menarik perhatian
baik akademisi maupun praktisi adalah yang terkait dengan kegunaan IC sebagai salah
satu instrument untuk menentukan nilai perusahaan (sveibi, 2001 dalam Ulum, 2009).

Beberapa peneliti internasional telah menemukan bahwa intellectual capital
berdampak positif pada kinerja suatu perusahaan. Seperti penelitian Tan et al (2003)
yang berhasil membuktikan bahwa intellectual capital memiliki pengaruh secara positif
tehadap kinerja perusahaan, baik terhadap kinerja masa kini maupun pada kinerja
perusahaan dimasa yang akan mendatang. Dengan cara penelitian yang sama oleh
Ihyaul Ulum dkk (2008) di Indonesia, Ihyaul berhasil membuktikan bahwa Intellectual
Capital berpengaruh positif pada kinerja perusahaan.

Peneliti dalam karya ilmiah ini tertarik untuk meneliti apakah IC berpengaruh
terhadap kinerja masa kini maupun masa depan industri jasa dan non jasa. Penelitian
ini mereplika penelitian Ulum (2008), selain membedakan dalam jenis sampel, peneliti
mengikuti saran Ulum (2008) untuk menggunakan rasio Price-to-Book Value dan
Earning-per-Share, selain itu disarankan pula oleh Ulum (2008) dan Tan et al (2007)
untuk menggunakan lag 2-3 tahun dalam penelitian, maka peneliti menggunakan lag 3
tahun.

Peneliti akan menggunakan Structural Equation Modeling dalam penelitiannya.
Pengukuran atas IC akan mengikuti penelitian Tan et al (2007) dan Chu et al (2011),
yaitu menggunakan Value Added Intellectual Coefficient-VAICTM. Sedangkan untuk



kinerja perusahaan, peneliti akan menggunakan ukuran kinerja yang berbasis market
value. Chen et al. (2005) misalnya, menggunakan Price-to-book value ratio (PBV), dan
Tan et al. (2007) menggunakan earning per share (EPS) sebagai proksi atas kinerja
pasar, peneliti juga memasukan ROA untuk melihat profitabilitas perusahaan.

Industri yang akan diteliti merupakan industri jasa dan non-jasa yang terdaftar di
BEI. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dua industri, yaitu
industri jasa dan nonjasa. Industri jasa akan dipersempit lagi menjadi industri
infrastructures, utilites, and transportation. peneliti mengambil sampel ini dikarenakan
peneliti lain lebih banyak meneliti sektor perbankan. Judul dari penelitian ini adalah
“Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2010”.

II. Landasan Teori
2.1 Teori dasar

Teori dasar dalam penelitian ini adalah Stakeholder theory dan resource-based
view. Teori stakeholder harus dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang etika
(moral) maupun bidang manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh
stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi dan manajer
harus mengelola untuk keuntungan seluruh stakeholder (Deegan, 2004 dalam Ulum,
2009). Bidang manajerial dalam teori stakeholder berpendapat bahwa kekuatan
stakeholder untuk mempengaruhi manajemen korporasi harus dipandang sebagai
fungsi dari tingkat pengendalian stakeholder atas sumberdaya yang dibutuhkan
organisasi (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Ulum, 2009).

Resource based view perusahaan merupakan sumber daya utama dibalik
keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Sumber daya ini termasuk asset fisik
berwujud maupun asset tidak berwujud perusahaan yang digunakan secara efektif dan
efisien untuk melaksanakan strategi perusahaan yang kompetitif dan menguntungkan.
(Ahmed dan Belkaoui, 2003). Menurut Madhani ( 2009 ) Sumber daya harus memenuhi
kriteria berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti agar dapat
memberikan keunggulan kompetitif dan kinerja yang berkelanjutan.

2.2 Intellectual Capital
Modal intelektual menurut Stewart ( 1997 ) adalah penjumlahan dari seluruh

pengetahuan manusia yang berada di perusahaan yang memberikan keunggulan
kompetitif dalam pasar. Modal intelektual terdiri atas pengetahuan, informasi, properti
intelektual, pengalaman, yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan bagi
perusahaan. Ahmed dan Belkaoui ( 2003 ) mendifinisikan modal intelektual sebagai nilai
dari orang – orang yang bertalenta pada sebuah sistem organisasi.

Intellectual Capital dapat dilihat sebgai gabungan antara human capital,
structural capital dan costumer capital. Human Capital menghasilkan inovasi, seperi
barang dan jasa baru ataupun meningkatkan proses bisnis. Structural capital adalah
pengetahuan yang dimiliki organisasi, meliputi teknologi, penemuan, data, publikasi,
strategi dan budaya, struktur dan sistem, rutinitas perusahaan, dan prosedur.
Selanjutnya, customer capital adalah nilai perusahaan  yang berasal dari franchise,
kelangsungan hubungan antara orang – orang dalam perusahaan atau bagian
penjualan dalam organisasi, seperti pangsa pasar, tingkat loyalitas dan kehilangan
pelanggan, dan keuntungan yang didapat dari per-pelanggan.

2.3 Value Added Intellectual CoefficientTM (Pulic Model)
Metode value added intellectual coefficient (VAICTM) dikembangkan oleh Pulic

(1998), merupakan instrumen untuk mengukur kinerja modal intelektual perusahaan
serta didesain untuk menyajikan tentang value creation efficiency dari aset berwujud
(tangible asset) dan asset tidak berwujud (intangible asset) yang dimiliki perusahaan.



Pendekatan VAICTM relatif mudah dan sangat mungkin dilakukan, karena komponennya
berasal dari akun –akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca,laba rugi).

a.Value Added (VA)
Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan value

added (VA). Value added adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan
bisnis dan menunjukan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value
creation). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Output (OUT)
merepresentasikan keseluruhan  pendapatan dan mencakup seluruh barang dan jasa
yang dijual di pasar. Sedangkan, input (IN) terdiri dari seluruh beban yang digunakan
untuk mendapatkan revenue. Hal yang penting adalah beban karyawan tidak dihitung
ke dalam input karena dalam proses penciptaan nilai (value creation process). Karena
peran aktifnya dalam proses value creation, intellectual potential (yang
direpresentasikan dengan beban karyawan) tidak dapat dihitung sebagai biaya (cost)
dan tidak masuk dalam komponen IN.

b.Value Added Capital Employed (VACA)
Hubungan Value Added (VA) yang pertama menggunakan employeed physical

capital (CA), disebut sebagai “value added capital coefficient” (VACA). Hal ini
merupakan indikator bahwa value added diciptakan oleh satu unit modal fisik. Pulic
berasumsi jika 1 unit dari employeed physical capital (CA) menghasilkan return yang
lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik
dalam memanfaatkan employeed physical capital (CA)-nya.

c...Value Added Human Capital ( VAHU)
Hubungan kedua adalah Value Added (VA) dengan Human Capital (HC). “Value

Added Human Capital ”(VAHU) menunjukan berapa banyak Value Added (VA)
diciptakan oleh dana yang dikeluarkan oleh tenaga kerja. Hubungan VA dan HC
mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai dalam sebuah
perusahaan. Pulic mengindikasikan bahwa indikator dari Human Capital (HC) adalah
total salaries and wages dari perusahaan.

d. Structural Capital Value Added (STVA)
Hubungan ketiga menunjukan kontribusi structural capital (SC) dalam

penciptaan nilai yang disebut dengan “structural capital coefficient” (STVA). STVA
mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan
merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. Lebih lanjut
Pulic menjelaskan bahwa SC adalah VA dikurangi HC, yang hal ini telah diversifikasi
melalui penelitian empiris traditional ( Pulic,2000).

e. Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)
VAICTM mengindikasikan kemampuan intellectual capital organisasi yang dapat

juga dianggap sebagai Business Performance Indicator (BPI). VAIC merupakan
penjumlahan dari 3 komponen sebelumnya, yaitu VACA, VAHU, dan STVA.

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan
A. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA)  rasio ini menunjukan pengembalian atas aset – aset,
menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset –aset perusahaan
dengan menghubungkan pendapatan bersih ke total aset (Subramanyam dan
Wild,2010). Sedangkan menurut Kieso et al (2011) menjelaskan bahwa Return On



Asset (ROA) adalah jumlah laba yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki
perusahaan.

=
B. Earning Per Share (EPS)

EPS merefleksikan ukuran profitabilitas yang menggabungkan hasil operasi,
investasi, dan keputusan pendanaan. EPS dikalkulasi dengan formula:= −
C. Price-to-Book Value (PBV)

PBV memberikan indikasi bagaimana investor memandang perusahaan.
Perusahaan dengan tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi secara umum menjual
saham dengan nilai buku yang lebih tinggi daripada perusahaan sejenis yang tingkat
pengembalian modalnya rendah

= (3.9)

2.5 Penelitan Terdahulu dan Hipotesis Penelitian
Peneliti Judul

Penelitian
Negara Metode dan

Variabel
Hasil

Dan research gap
Bontis
(1998)

Intellectual
capital : an
exploratory
study that
develops
measure and
models

Kanada Kuisioner, PLS HC berhubungan
dengan SC dan
CC; CC
berhubungan
dengan SC; SC
berhubungan
dengan kinerja
industri
gap : penelitian dilakukan
dikanada , dan
menggunakan kuisioner
untuk mengukur IC, dan
metode PLS.

Bontis
(2000)

Intellectual
capital and
business
performance
in Malaysian
industries.

Malaysia Kuisioner, PLS
Kinerja
perusahaan
menggunakan 10
alat ukur, yaitu :
industry
leadership, future
outlook, profit,
profit growth,
sales growth, after
tax-return on
asset, after tax-
return on sales,
overall response

Intellectual capital
memiliki hubungan positif
terhadap kinerja
perusahaan saat ini
dalam industri yang
berbeda-beda.
Gap : menggunakan
kuisioner, dilakukan di
malaysia, dan terdapat
10 alat ukur pasar yang
berbeda dengan peneliti.



Peneliti Judul
Penelitian

Negara Metode dan
Variabel

Hasil
Dan research gap

to competition,
succes rate in
new proiduct
launch, dan
overall business
performance

Tan et al
(2003)

Intellectual
Capital and
Financial
Return of
Companies.

Singapura VAICTM, PLS
Kinerja
perusahaan
diukur dengan :
return on equity,
earning per share,
annual share
returns.

intellectual capital
memiliki pengaruh
secara positif tehadap
kinerja perusahaan di
masa depan dalam
industri yang berbeda-
beda
Gap : peneliti dilakukan
di Singapura, salah satu
proksi yaitu annual share
return tidak digunakan,
dan Tan et al hanya
memakai 2 tahun laporan
keuangan, yaitu 2000
dan 2002

Ulum dkk
(2008)

Intellectual
Capital dan
Kinerja
Keuangan
Perusahaan :
suatu analisis
dengan
pendekatan
Partial Least
Squares

Indonesia VAICTM, PLS
Alat ukur kinerja
perusahaan yang
digunakan adalah
: ROA, ATO, dan
GR

intellectual capital
memiliki pengaruh
secara positif tehadap
kinerja perusahaan;
Gap : Alat ukur yang
digunakan tidak sama
dengan peneliti, dan
sektor industri yang
digunakan Ulum hanya
sektor jasa.

Chen et
al.
(2005)

An  empirical
investigation
of the
realtionship
between
intellectual
capital and
firm’s market
value and
financial
performance

Taiwan VAICTM, korelasi,
regresi
Alat ukur kinerja
adalah MBV,
ROE, ROA, GR,
EP (employee
productivity)

IC berpengaruh terhadap
nilai pasar dan kinerja
perusahaan; R&D
berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan.
Gap : penelitian
dilakukan di Taiwan,
menggunakan lima alat
ukur kinerja yang hanya
dipakai dua oleh peneliti.
Periode penelitian
sepuluh tahun (1992-
2002)

Riahi-
Belkaoiu.
(2003)

Intellectual
capital and
firm
performance
of US
multinational
firms: a study

USA Laporan tahunan,
regresi
Variabel
dependen atau
alat ukur kinerja
adalah value
added per total

IC (diproksikan dengan
RVATA) secara
signifikan berhubungan
dengan kinerja
perusahaan
multinasional di USA.
Gap : penelitian di



Peneliti Judul
Penelitian

Negara Metode dan
Variabel

Hasil
Dan research gap

of the
resource-
based and
stakeholder
vews

assests
Menggunakan
variabel kontrol
yaitu size dan
debt structure

lakukan di US, dan
menggunakan variabel
dependen yang berbeda.
Sampel yang digunakan
adalah untuk perusahaan
multinasional

Chu et al
(2011)

Charting
intellectual
capital
performance
of the
gateaway to
China

Hongkong VAICTM, regresi,
alat ukur kinerja
terdiri dari market
valuation (MB),
profitability
(ROE),productivity
(ATO), dan ROE
variabel kontrol
dalam penelitian
ini adalah size
dan leverage

IC berdampak positif
dengan profitabilitas
perusahaan.
Gap : penelitian
dilakukan di Hongkong,
dan hanya dua alat ukur
kinerja yang berbeda.
Periode penelitian
sembilan tahun

Puja
Rahayu
(2012)

Analisis
pengaruh
Intellectual
Capital
terhadap
Kinerja
Perusahaan
di Indonesia

Jakarta,
Indonesia

VAICTM, Regresi
Alat ukur yang
digunakan
sebagai proksi
kinerja keuangan
adalah : ROA,
ROE, GR, PBV.

IC dan kinerja keuangan
perusahaan jasa
berbuhubungan positif:
IC berhubungan positif
dengan kinerja masa
depan perusahaan jasa.
Gap : sampel penelitian
hanya sektor jasa, dan
periode penelitian hanya
dua tahun. Tidak
menggunakan variabel
kontrol.

Sumber : Diolah oleh Penulis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif Intellectual Capital (VAIC™) terhadap kinerja keuangan
masa kini perusahaan dalam industri.
H2  :Terdapat pengaruh positif Intellectual Capital (VAIC™) terhadap kinerja keuangan
masa depan perusahaan dalam industri.



Rerangka penelitiannya adalah sebagai berikut :

H1

H2

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran
(Sumber : Penulis)

III.1 Metodologi Penelitian
3.1 Sampel dan Sumber Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) khususnya subsektor infrastructures, utilites, and transportation
yang mewakili subektor jasa dan consumer goods industry yang mewakili subsektor
jasa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa dan nonjasa
yang termasuk dalam kedua subsektor tersebut sejak tahun 2008-2010.

Penelitian menggunakan purposive sampling dalam pemilihan sampel, yaitu
perusahaan jasa yang listing di BEI, Perusahaan yang memberikan laporan keuangan
tahunan kepada BEI selama tahun 2008-2010, dan Earning before tax dan Net Income
menghasilkan angka negatif. Setelah dilakukan pengujian kriteria maka terdapat 106
laporan keuangan perusahaan yang dapat dijadikan sampel. Data yang digunakan
adalahdata sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang terdaftar di
BEI.

3.2 Operasional Variabel Penelitian
3.2.1 Variabel Independen

Variable independen dalam penelitian ini adalah intellectual capital (IC).
Penelitian ini menggunakan modal intelektual yang diukur berdasarkan value added
yang dikembangkan oleh Pulic (1998) yaitu VAICTM yang komponennya terdiri atas
physical capital (VACA), human capital (VAHU), dan structural capital (STVA).
Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

VA = OUT – IN (3.1)
Output (OUT) = Total penjualan dan pendapatan lain.
Input (IN) = Beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban karyawan)
Value Added (VA) = Selisih antara Output dan Input

Intellectual
Capital (VAICTM)

COMPANY PERFORMANCE
(PERF) INDUSTRI

ROA

EPS

PBVVACA

STVA FUTURE COMPANY
PERFORMANCE INDUSTRI

VAHU

EPS

PBVROA



VACA = VA / CA (3.2)
Capital Employed atau Capital Coefficient (CA) = Dana yang tersedia (ekuitas)
VAHU = VA / HC
Human Capital (HC) = Beban Karyawan
STVA =SC /VA (3.4)
Structural Capital (SC) = VA – HC
VAICTM = VACA+VAHU+STVA (3.5)

3.2.2 Variabel Dependen
1. Return on total assets (ROA). ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan

efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total assets (Chen et al., 2005). ROA
dikalkulasi dengan formula:= (3.6)

2. Earning per Share (EPS). EPS merefleksikan ukuran profitabilitas yang
menggabungkan hasil operasi, investasi, dan keputusan pendanaan. EPS
dikalkulasi dengan formula := (3.7)

3. Price-to-Book Value (PBV). PBV memberikan indikasi bagaimana investor
memandang perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pengembalian modal
yang lebih tinggi secara umum menjual saham dengan nilai buku yang lebih
tinggi daripada perusahaan sejenis yang tingkat pengembalian modalnya rendah= (3.8)

3.2.3 Model Penelitian
Model berikut digunakan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital (IC)

dengan kinerja perusahaan pada tahun yang sama maupun terhadap kinerja masa
depan.

Path Diagram

E1

Λx11 Λx11 Z11 (ζ11) Λy11 ε1

Λx21 H1 γ11 Λy21

Λx31 Λy31

H2 γ22 B1 Λy42

Λy52

Z22(ζ22)     Λy62

Gambar 3.1 Path Diagram
(Sumber : Penulis)

PBV t+1

EPS t+1

ROA t+1

PERF T+1(η2)

VACA

VAHU

STVA PBV

EPS

ROA

VAIC (ἐ1) PERF(η1)



Keterangan untuk penamaan variabel teramati pada analisis jalur:
a. X1, X2, X3 adalah indikator untuk menghitung VAIC
b. Y1, Y2, Y3 adalah indikator untuk menghitung PERF
c. Y4, Y5, Y6 adalah indikator untuk menghitung PERFt+1

Model matematis dari diagram alur diatas atau persamaan struktural danlam
penelitian ini adalah :

a) ἐ1 = Λx11 + Λx21 + Λx31 + E1
b) η1 = γ11 ἐ1 + ζ 1
c) η2 = γ2 2ἐ1 + ζ 2

IV.Analisis dan Pembahasan
4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Intellectual Capital

2008-2010

Mean Standard
Deviation Minimum Maximum

VACA 0,56 0,63 0,11 5,537
VAHU 3,96 4,35 1,085 31,580
STVA 0,59 0,23 0,078 0,968

VAIC 5,099 4,764 1,308 33,99
Sumber: diolah penulis

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa nilai rata-rata (mean) VAIC beserta dengan
komponennya yaitu VACA, VAHU, dan STVA dari kedua industri yaitu industri jasa yang
diwakili oleh sektor infrastructures, utilites, and transportation dan industri nonjasa yang
diwakili oleh consumer goods industry di Indonesia untuk tahun 2008-2010 adalah
sebesar 5,099 dengan standar deviasi 4,764, Sebuah standar deviasi rendah
menunjukkan bahwa titik data cenderung sangat dekat dengan rata-rata, sedangkan
standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa data yang tersebar di berbagai macam
nilai, dalam penelitian ini standar deviasi adalah 4,764 yang berarti hanya sedikit data
yang jauh dari nilai rata-rata. Nilai minimum dari tabel diatas adalah 1,308 dan nilai
maksimum 33,99 yang dapat diartikan bahwa rentangan data yang diambil oleh peneliti
adalah sebesar 32,682.

Komponen VAICTM yaitu VACA, VAHU, dan STVA juga memiliki standar deviasi
yang bernilai rendah. VACA memiliki rentangan data sebesar 5,427 dengan nilai
minimum yaitu 0,11 dan nilai maksimum adalah 5,537. Rata-rata data yang terkumpul
dari VACA adalah 0,56 dengan simpangan rata-rata sebesar 0,63. Simpangan rata-rata
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa data yang terkumpul untuk VACA memilikin
variasi yang sedikit, dan data hampir secara keseluruhan tersebar mendekati angka
rata-rata. Hal tersebut juga terjadi untuk indikator lain yaitu VAHU dan STVA yang
memiliki angka simpangan rata-rata yang kecil yaitu 4,35 dan 0,23. Dari data tersebut
menyatakan bahwa VAHU memiliki data yang sedikit lebih bervariasi dibandingkan
VACA, dan STVA memiliki variasi data yang sangat sedikit dan cenderung tersebar
mendekati rata-rata.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa modal intelektual sektor indutri
infrastructure, utilities, and transportation dan sektor industri consumer goods memiliki
variasi data yang sedikit atau data yang dihasilkan cenderung memiliki kesamaan.



Tabel berikut ini menunjukkan statistics descriptive atas ukuran-ukuran variabel
dependen (kinerja keuangan perusahaan), yaitu: ROA, EPS, dan PBV untuk periode
tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan

2008-2011
Mean Standard

Deviation
Minimum Maximum

ROA 0,18 0,17 0,006 0,797

EPS 248,17 461,85 0,69 2544

PBV 3,62 6,06 0,1 41,15
Sumber: diolah penulis

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai rata-rata (mean) Kinerja keuangan yang
diproksikan oleh ROA, EPS, dan PBV kedua industri yaitu industri jasa yang diwakili
oleh sektor infrastructures, utilites, and transportation dan industri nonjasa yang diwakili
oleh consumer goods industry di Indonesia untuk tahun 2008-2010 adalah sebesar
0.18, 248.17, dan 3.62 dengan standar deviasi 0.17, 461.85, dan 6.06. Sebuah standar
deviasi rendah menunjukkan bahwa titik data cenderung sangat dekat dengan rata-rata,
sedangkan standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa data yang tersebar di
berbagai macam nilai, dalam penelitian ini standar deviasi yang paling besar dihasilkan
dari data EPS, yang dapat diartikan bahwa data EPS yang paling memiliki variasi data
dan tersebar cukup baik dibanding ROA maupun PBV yang hampir keseluruhan data
mendekati angka rata-rata.

4.2 Uji Outer Model

Uji outer model dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu untuk
model formatif yang ada dalam variabel VAICTM dan model reflektif dalam variabel
PERF dan PERF1. Pertama-tama peneliti akan menguji outer model dengan model
formatif dalam variabel laten eksogen VAICTM, dalam pengujian ini terdapat dua
pengujian yaitu uji signifikansi nilai weight dan uji multikolinearitas dengan
menggunakan uji spearman. Uji outer model berikutnya adalah untuk model reflektif
yang terdapat dalam variabel laten endogen PERF dan PERF1.

4.2.1 Uji model reflektif

Uji model reflektif dengan menggunakan Partial Least Squared terdapat tiga
tahap, yaitu dengan menilai loading factor, composite reliability, dan average variance
extracted.

A. Loading factor
Uji model reflektif pertama-tama dilakukan dengan melihat apakah setiap indikator

yang diukur melalui variabel latennya telah memenuhi persyaratan loading factor. Untuk
melihat hal tersebut, maka perlu dilihat nilai weight yang dihasilkan dari model
pengukuran.



Gambar 4.1
PLS Algorithm

Sumber : Diolah oleh penulis

Gambar 4.1 menjelaskan mengenai loading factor yang dimiliki oleh data yang
terkumpul dalam penelitian ini. Persyaratan untuk setiap indikator adalah memiliki nilai
loading factor lebih dari 0,50 uji ini digunakan untuk mengukur tingkat validitas variabel
tersebut.  Gambar 4.1 menunjukan bahwa hanya PBV dan ROA yang memenuhi
persyaratan, sedangkan EPS tidak memenuhi kriteria, sehingga peneliti akan melakukan
rekalkulasi dengan menghapus EPS karena tidak memenuhi persyaratan goodness of fit.

Gambar 4.2
PLS Algorithm Rekalkulasi

Sumber : Diolah oleh penulis

Gambar 4.2 menjelaskan hasil rekalkulasi untuk mengukur loading factor, dan
berdasarkan hasil olahan data, kedua variabel laten yaitu PBV dan ROA menghasilkan
nilai loading factor lebih dari 0,50 yaitu sebesar 0,922 dan 0,911 untuk PBV dan ROA
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dalam variabel PERF. 0,889 dan 0,929 untuk PBV1 dan ROA1 dalam variabel PERF1,
maka kedua indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur kinerja keuangan
perusahaan baik masa kini maupun masa depan.

B. Composite Realibility
Uji kedua untuk model reflektif adalah dengan mengukur keandalan dari alat ukur

dalam mengukur variabel tersebut, persyaratan yang harus dimiliki adalah memiliki nilai
Composite Realibility (CR) lebih dari 0,60 untuk masing-masing variabel laten.
Berdasarkan olahan data peneliti, nilai yang dihasilkan dari PERF dan PERF1 adalah
sebagai berikut;

Tabel 4.3
Composite Reliability

Composite Reliability
PERF 0,912987
PERF1 0,905510

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa PERF dan PERF1 memiliki nilai CR lebih dari 0,60
yaitu 0,912987 untuk PERF dan 0,905510 untuk PERF1. Maka kedua konstruk tersebut
dinyatakan dinilai secara andal atau reliable.

C. Average Variance Extracted (AVE)
AVE digunakan untuk menilai validitas dari konstruk yang dalam penelitian ini

adalah PERF dan PERF1, AVE digunakan untuk mengkonfirmasi hasil uji loading
factor. AVE yang dipersyaratkan untuk mewakili model yang baik adalah jika AVE untuk
masing-masing konstruk lebih besar dari 0,50.

Tabel 4.4
Average Variance Extracted

AVE
PERF 0,839908
PERF1 0,827404

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 4.4 menyajikan hasil uji AVE yang diolah oleh peneliti. Berdasarkan tabel
tersebut, nilai AVE untuk masing-masing konstruk adalah 0,839908 untuk konstruk
PERF, dan 0,827404 untuk konstruk PERF1. Hal tersebut memberikan hasil bahwa nilai
AVE untuk masing-masing konstruk adalah lebih dari 0,50, maka kedua konstruk
tersebut dinyatakan valid.

4.2.2 Uji model formatif
Uji model formatif dalam Partial Least Squared adalah dengan menggunakan dua

jenis uji, yaitu uji signifikansi dan uji multikolinearitas. Dalam penelitian ini model formatif
terdapat dalam konstruk VAICTM.

A. Uji Signifikansi nilai weight
Uji signifikansi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh indikator

terhadap variabel laten yang dipengaruhinya. Konstruk (Variabel laten) dengan indikator
formatif seperti yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan
hubungan regresi dari indikator (variabel teramati) ke konstruk, maka cara menilainya
adalah dengan melihat nilai koefisien regresi tersebut (Ghozali, 2008).



Gambar berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan dengan menggunakan
PLS untuk data tahun 2008-2010.

Gambar 4.3
Bootstraping

Sumber : diolah penulis
Tabel 4.5

Outer Weight
Original
Sample (O)

T Statistics
(|O/STERR|)

STVA -> VAIC 0,940499 5,118048
VACA -> VAIC 0,599855 3,251117
VAHU -> VAIC -0,434787 2,075064

Sumber : diolah penulis

Masing-masing indikator memberikan nilai weight yang terlihat pada kolom
original sample pada tabel 4.5. Hal berikutnya adalah melihat nilai T statistic pada
kolom selanjutnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator dapat
mengukur konstruknya dengan signifikan karena nilai T statistic lebih besar dari T tabel
(1,645) untu p < 0,005 (one tailed). Untuk indikator VAICTM menghasilkan nilai yang
berbeda dengan hasil penelitian Ulum (2008) dengan sampel industri perbankan yang
menyatakan bahwa VAHU yang menghasilkan nilai yang paling besar, dari tabel diatas
menyatakan bahwa kedua industri yang dijadikan sampel dalam penelitian ini lebih
mengefisiensikan  modal struktural perusahaan (STVA) yang memiliki nilai  yaitu
5,118048.

B. Uji multikolinearitas
Tabel berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan dengan menggunakan

SPSS 19 untuk menguji apakah terdapat multikolinearitas diantara indikator-indikator
yang mengukur konstruk VAICTM, pengujian menggunakan uji pearson.
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Tabel 4.6
Multikolinearitas Indikator VAICTM

Correlations

VACA VAHU STVA
VACA Pearson Correlation 1 ,219* ,191*

Sig. (1-tailed) ,012 ,025

N 106 106 106
VAHU Pearson Correlation ,219* 1 ,653**

Sig. (1-tailed) ,012 ,000
N 106 106 106

STVA Pearson Correlation ,191* ,653** 1
Sig. (1-tailed) ,025 ,000

N 106 106 106
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Persyaratan untuk menyatakan bahwa indikator tersebut tidak terdapat
multikolinearitas kerena nilai korelasi antar indikator secara keseluruhan adalah
dibawah 0,85.

4.3 Uji Inner Model

4.3.1 R-squared
Tabel berikut ini menjelaskan mengenai hasil estimasi nilai R-squared yang

telah diolah oleh penulis menggunakan software smartPLS 2.2.

Tabel 4.7
Ringkasan nilai R Square

R Square
PERF 0,430207
PERF1 0,339691

Sumber: diolah penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R-square PERF (kinerja keuangan masa
kini) adalah 0,430207, artinya variabel VAIC mampu menjelaskan variabel PERF
sebesar 43,02 persen. R-square PERF sebagaimana disajikan tabel tersebut
merupakan pengujian terhadap H1. Sedangkan nilai R-square PERF_1 (kinerja
keuangan masa depan) menunjukkan hasil pengujian atas H2. Tabel diatas
memberikan rata-rata R-square untuk H2 sebesar 0,339691, yang berarti VAICTM dapat
menjelaskan kinerja masa depan sebesar 33,97 persen. Semakin besar angka R-
square menunjukkan semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan
variabel dependen, sehingga semakin baik persaman struktural.

4.3.2 Signifikansi koefisien jalur
Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai

hubungan antar variabel-variabel penelitian. Dalam konteks ini, batas untuk menolak
dan menerima hipotesis yang diajukan adalah nilai t hitung > t tabel 1.645 untuk
signifikansi p < 0.05 (one-tailed). Tabel berikut ini menyajikan output estimasi untuk
pengujian model struktural.



Tabel 4.8
Nilai inner weight

Variabel
Original
Sample

Estimate

T-
Statistic

Keputusan

VAIC’=> PERF 0,655901 6,308654 H1 diterima

VAIC => PERF_1 0,582830 5,439053 H2 diterima

Sumber : diolah penulis

4.3.3 Q-squared test

Q-squared predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi
dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Tabel 4.10 menjelaskan hasil
estimasi uji Q-squared.

Tabel 4.9
Q-squared

1-SSE/SSO
PERF 0,351395
PERF1 0,286612
VAIC 0,392924

Sumber : diolah oleh penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Q-squared diatas 0 (nol) yang
menunjukkan bahwa mode mempunyai predictive relevance atau memprediksi
keterkaitan antar variabel dengan baik.

4.4 Intepretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian PLS sebagaimana telah dijabarkan di atas, subbab
ini akan membahas kedua hipotesis, yaitu pengaruh IC (VAIC) terhadap kinerja
keuangan perusahaan, baik kinerja tahun berjalan (H1) maupun kinerja di masa depan
(H2).

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa IC
(VAIC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, IC
diuji terhadap kinerja keuangan perusahaan pada tahun yang sama.

Tabel 4.10
Ringkasan PLS hipotesis 1

2008-2010

Weights T-Statistics

VAIC => PERF 0,655901 6,308654

R-square 0,430207

Sumber : diolah penulis

Data tersebut membuktikan bahwa nilai t-statistics seluruh path antara VAIC
dan PERF adalah di atas 1.645. Hal ini berarti loading-nya signifikan pada t tabel < 0.05



(1-tailed) dan mengindikasikan adanya pengaruh IC (VAIC) yang signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan selama tiga tahun pengamatan 2008-2010. Sehingga
dengan demikian maka berarti H1 diterima.

`Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa IC (VAIC)
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Artinya, IC
digunakan sebagai alat untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa
mendatang. Dalam konteks ini, IC diuji terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan
lag 3 tahun.

Tabel di bawah ini menyajikan hasil output PLS untuk menguji H2.

Tabel 4.11
Ringkasan PLS Hipotesis 2

2008-2011
Weights T-Statistics

VAIC =>
PERF_1

0,582830 5,439053

R-square 0,339691
Sumber : penulis

Data tersebut membuktikan bahwa nilai t-statistics path antara VAIC dan
PERF adalah di atas 1.645 untuk tahun 2008-2011, signifikan pada t tabel < 0.05 (1-
tailed). Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh IC (VAIC) yang signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan masa depan. Sehingga dengan demikian maka berarti H2
diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang sedikit berbeda dengan penelitian
Ulum (2008) yang menyatakan bahwa hanya VAHU yang secara statistik signifikan
untuk menjelaskan konstruk VAIC, dan hanya ROA yang signifikan untuk
menjelaskan variabel kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menunjukan bahwa
ketiga indikator yang mengukur VAICTM memiliki pengaruh yang signifikan yaitu VACA,
VAHU, dan STVA. Sedangkan alat ukur kinerja keuangan, baik untuk masa kini maupun
masa depan dalam penelitian ini hanya dua indikator yang memenuhi persyaratan, yaitu
ROA dan PBV. EPS tidak dapat dijadikan alat ukur kinerja dalam penelitian ini karena
tidak memenuhi kriteria goodness of fit yang dilihat dari uji loading factor.

secara umum dalam tiga tahun pengamatan, value added terbesar yang dimiliki
perusahaan dihasilkan oleh efisiensi dari structural capital. Artinya, subsektor industri
infrastructures, utilites, and transportation dan subsektor consumer goods industry di
Indonesia telah berhasil “memanfaatkan” dan memaksimalkan modal usaha
perusahaan, yang berarti perusahaan tersebut sangat memperhatikan modal struktural
perusahaan, selain itu perusahaan juga telah berhasil memngefisiensikan modal usaha
dan modal manusia walaupun tidak semaksimal modal struktural. Seperti telah
dijelaskan pada bab 2 modal struktural adalah sistem informasi dari perusahaan
tersebut, modal fisik itu terdiri dari semua peralatan yang digunakan untuk memproduksi
barang dagang perusahaan dan modal manusia adalah pengetahuan yang ada dalam
setiap karyawan perusahaan.



V. Kesimpulan Dan Saran
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menambah bukti empiris mengenai

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan di Indonesia khususnya
perusahaan jasa. Intellectual Capital saat ini dianggap sebagai aset kompetitif yang
dapat digunakan sebagai alat bersaing di perusahaan.Berdasarkan hasil penelitian,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistik terbukti
terdapat pengaruh IC (VAIC) terhadap kinerja keuangan perusahaan selama
tiga tahun pengamatan 2008-2010. Sehingga dengan demikian maka berarti H1
diterima.

2. Output PLS mengindikasikan bahwa secara statistik terdapat pengaruh IC
(VAIC) terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan, baik untuk periode
2008-2011. Sehingga dengan demikian maka berarti H2 diterima.

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian diatas penulis
memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian disarankan untuk menggunakan model yang lebih sesuai misalnya
dengan memisahkan komponen intellectual Capital yaitu VACA, VAHU, dan
STVA agar dapat melihat komponen intellectual yang mana yang paling
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2. Penelitian disarankan untuk menggunakan kuisioner seperti Bontis et al (2000),
karena lebih dapat menjelaskan hubungan antar indikator Intellectual Capital,
yaitu human capital, structural capital, dan customer capital.

3. Penelitian disarankan untuk mengambil sampel dari keseluruhan subsektor yang
listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat melihat pengaruh intellectual
capital di seluruh perusahaan terbuka di Indonesia.

4. Penelitian disarankan untuk menggunakan variabel kontrol, dikarenakan bukan
hanya Intellectual Capital yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan
perusahaan, seperti leverage atau ukuran perusahaan dikarenakan dalam
penelitian Chu et al (2011) kedua variabel tersebut dinyatakan berhubungan
positif terhadap kinerja keuangan, selain itu berdasarkan uji koefisen regresi
dapat disimpulkan bahwa intellectual capital tidak menjelaskan lebih dari 50%
atas kinerja keuangan perusahaan.
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