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LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Modal Intelektual 

Bontis et al. (2000) menyatakan bahwa secara umum, para peneliti 

mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: Human Capital (HC), 

Structural Capital (SC), dan Customer Capital (CC), Menurut Bontis et al. 

(2000), secara sederhana HC merepresentasikan individual knowledge stock suatu 

organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. HC merupakan kombinasi 

dari genetic inheritance; education; experience, and attitude tentang kehidupan 

dan bisnis. Lebih lanjut Bontis et al. (2000) menyebutkan bahwa SC meliputi 

seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi.  

IC umumnya diidentifikasikan sebagai perbedaan antara nilai pasar perusahaan 

(bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan tersebut atau dari financial 

pitalnya. Hal ini berdasarkan suatu observasi bahwa sejak akhir 1980 an, nilai 

pasar dari bisnis kebanyakan dan secara khusus adalah bisnis yang berdasar 

pengetahuan telah menjadi lebih besar dari nilai yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh akuntan.  

Edvinsson (dalam Roslender dan Fincham, 2004:2)  mengidentifikasikan IC 

sebagai nilai yang tersembunyi (hidden value) dari bisnis. Terminologi IC 

”tersembunyi” disini digunakan untuk dua hal yang berhubungan. Pertama, IC 

khususnya asset intellectual atau aset pengetahuan adalah tidak terlihat secara 
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umum seperti layaknya aset tradisional dan kedua aset semacam itu biasanya tidak 

terlihat pula pada laporan keuangan (Edvinsson, 1997). 

Termasuk dalam hal ini adalah database, organisational charts, process manuals, 

strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar 

daripada nilai materialnya. Sedangkan tema utama dari CC adalah pengetahuan 

yang melekat dalam marketing channels dan customer relationship dimana suatu 

organisasi mengembangkannya melalui jalannya bisnis (Bontis et al, 2000). Value 

Added Intellectual Coefficient   (VAIC™)  Metode    VAIC™, dikembangkan 

oleh Pulic (1998), didesain untuk menyajikan informasi tentang value creation 

efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible 

assets) yang dimiliki perusahaan. Pulic (1998) mengusulkan Koefisien Nilai 

Tambah Intelektual / Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) untuk 

menyediakan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan 

tidak berwujud dalam perusahaan.  

VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) digunakan karena dianggap sebagai 

indikator yang cocok untuk mengukur IC (Intellectual Capital) di riset empiris. 

Beberapa alasan utama yang mendukung penggunaanVAIC (Value Added 

Intellectual Coefficient) diantaranya yaitu yang pertama, VAIC (Value Added 

Intellectual Coefficient) menyediakan dasar ukuran yang standar dan konsisten, 

angka angka keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan 

keuangan perusahaan (Pulic dan Bornemann, 1999), sehingga memungkinkan 

lebih efektif melakukan analisis komparatif internasional menggunakan ukuran 

sampel yang besar di berbagai sektor industri. Kedua, semua data yang digunakan 
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dalam perhitungan VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) didasarkan pada 

informasi yang telah diaudit sehingga perhitungan dapat dianggap obyektif dan 

dapat diverifikasi (Pulic, 1998, 2000).  

VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) adalah sebuah prosedur analitis yang 

dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi 

efisiensi nilai tambah atau Valu eAdded (VA) dengan total sumber daya 

perusahaan dan masing masing komponen sumber daya utama. Nilai tambah 

adalah perbedaan antara pendapatan (OUT) dan beban (IN). 

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan Value 

Added (VA). VA adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan 

bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value 

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

(Pulic, 1999). Tanfetgal. (2007), menyatakan bahwa output (OUT) 

merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di 

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

memperoleh revenue. Menurut Tan et al. (2007), hal penting dalam model ini 

adalah bahwa beban karyawan (labour expenses) tidak termasuk dalam IN. 

Karena peran aktifnya dalam proses value creation, intellectual potential (yang 

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

tidak masuk dalam komponen IN (Pulic, 1999).  

Karena itu aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja 

sebagai entitas penciptaan nilai (value creating entity) (Tan et al,2007).m 
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Perhatian perusahaan terhadap pengelolaan modal intelektual beberapa tahun 

terakhir ini semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya kesadaran bahwa 

Intellectual Capital (modal intelektual) merupakan landasan bagi perusahaan 

tersebut untuk berkembang dan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan 

lain. Intellectual capital dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam 

pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk 

menciptakan kekayaan (Stewart, 1997). 

Intellectual Capital mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan 

kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan 

keunggulan kompetitif berkelanjutan. Definisi dari masing-masing komponen 

modal intelektual yaitu: 

a. Human Capital (HC) adalah keahlian dan kompetensi yang dimiliki 

karyawan dalam memproduksi barang dan jasa serta kemampuannya untuk 

dapat berhubungan baik dengan pelanggan.Termasuk dalam human capital 

yaitu pendidikan, pengalaman, keterampilan, kreatifitas dan attitude. 

b. Structural Capital (SC) adalah infrastruktur yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk dalam structural 

capital yaitu sistem teknologi, sistem operasional perusahaan, paten, 

merek dagang dan kursus pelatihan. 

c. Customer Capital (CC) adalah orang-orang yang berhubungan dengan   

perusahaan, yang menerima pelayanan dari perusahaan tersebut. Menurut 

Sawarjuwono dan Agustine. (2003) elemen customer capital merupakan 

komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata customer 
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capital membahas mengenai hubungan perusahaan dengan pihak  di luar 

perusahaan seperti pemerintah, pasar, pemasok dan pelanggan, bagaimana 

loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Customer capital juga dapat 

diartikan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan 

keinginan pasar sehingga menghasilkan hubungan baik dengan pihak luar. 

2.1.2 Kinerja Keuangan Perusahaan (Financial Performance ) 

Kinerja keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan yang harus diukur 

dan dievalusi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, para pengambil keputusan akan 

mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja. Kinerja perusahaan yang diukur melalui kinerja manajemen. Kinerja 

manajemen dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya yang terdapat dalam laporan 

keuangan. Kinerja perusahaan yang diukur melalui kinerja teknis. Kinerja teknis 

dapat dilihat dari tingkat produktivitasnya yang terdapat dalam marketing 

teknologi (termasuk R&D) dan Manajemen. 

Kinerja perusahaan yang diukur melalui manajemen keuangan. Manajemen 

keuangan dapat dilihat dari efektivitasnya yang terdapat dalam aset yang dimiliki 

perusahan, baik aktiva tetap berwujud (Fixed Asset), dan aktiva tetap tidak 

berwujud (Intangible Assets). 

  

2.1.2.1 Profitabilitas  

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai laba.  
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Menurut G.Sugiyarso dan F. Winami (2005:118) profitabilitas  adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total 

aktiva maupun modal sendiri. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang 

akan dicari adalah laba perusahaan. Di dalam penelitian ini untuk pengukuran 

profitabilitas digunakan variabel ROA, yaitu karna rasio ini mengambarkan 

perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin 

baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. 

Produktivitas dikemukan dengan menunjukkan rasio output terhadap input. Input 

dapat mencakup biaya produksi dan peralatan. Sedangkan output bisa terdiri dari 

penjualan, pendapatan, market share dan kerusakan.  

2.1.2.2 Produktivitas  

Produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi merupakan komponen 

dari usaha produktivitas. Ada yang melihat pada performansi dengan memberikan 

pada nilai efesiensi. Efesiensi diukur sebagai sebagai rasio output dan input. 

Dengan kata lain, pengukuran efesiensi mengkehendaki outcome, dan penentuan 

jumlah sumber daya yang dipakai dalam menghasilkan outcome tersebut. Dengan 

demikian, pengertian produktivitas  dapat didefenisikan sebagai rasio antara 

efektivitas pencapaian tujuan pada tingkat kualitas tertentu (output) dan efesiensi 

penggunaan sumber daya (input). Produktivitas merupakan suatu kombinasi dari 

efektivitas dan efesiensi. Sehingga produktivitas dapat diukur (Gaspersz, 1998). 

Di dalam penelitian ini pengukuran produktivitas digunakan variabel ATO, yaitu 

efesiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Rasio yang rendah menunjukkan 
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bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume memadai bagi kapasitas 

investasinya (produktivitas). 

2.1.2.3 Efisiensi 

Efesiensi terdapat berbagai konsep efesiensi yang dikemukan oleh para peneliti 

meskipun pada akhirnya dapat di cari titik temu dalam penelitiannya. Berger dan 

mester (1997),  mengemukakan tiga konsep efesiensi ekonomis (economic 

efficiency) yang dianggapnya paling penting, yaitu : (1) cost efficiency, (2) 

standart profit efficiency, (3) alternavite profit efficiency. Cost efficieny mengukur 

tingkat kedekatan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suatu bank dengan jumlah 

biaya yang dikeluarkan oleh bank terbaik (best practice bank) untuk 

menghasilkan jumlah output yang sama. Semakin dekat bank tersebut kepada 

bank terbaik yang menjadi bank acuan maka akan semakin tinggi tingkat 

efesiensinya. Sebaliknya, semakin jauh bank tersebut dari bank terbaik kan 

semakin rendah tingkat efesiensinya. Berbeda dengan cost efficency, pendekatan 

standart profit efficiency menggunakan variabel laba (profit) sebagai penganti 

variabel biaya (cost). Standart profit bank kepada tingkat maksimum profit yang 

mungkin dihasilkan pada tingkat tertentu harga-harga input dan output. 

Pendekatan ketiga, alternative profit efficiency, merupakan pengembangan terbaru 

yang cukup menarik dalam analisa efisensi. 

Pendekatan ini bisa membantu bila beberapa asumsi yang mendasari pendekatan 

cost efficiency dan standart profit efficiency tidak terpenuhi. Konsep efisensi ini 

mengukur seberapa dekat suatu bank kepada perolehan profit maksimum dengan 

tingkat output tertentu,  bukan tingkat harga dari output. Di dalam penelitian ini 
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pengukuran efisensi digunakan variabel CTA, yaitu menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam mendayagunakan modal kerja untuk menciptakan penjulan. 

Rasio ini memprensentasikan seberapa banyak modal kerja berputar dalam satu 

tahun. Rasio yang rendah menunjukkan turunnya penjualan dan naiknya modal 

kerja. Pengukuran kinerja perusahaan sangat diperlukan dalam relasi dengan 

kepuasan konsumen proses internal dan aktivitas yang berhubungan dengan 

perbaikan dan inovasi dalam organisasi yang membawa pada futeru financial 

return (Anastan,2004).  

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan elemen keuangan maupun non keuangan, 

elemen keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset 

(ROA),  Asset Turnover (ATO), Growth in Revenue (GR) dan Market to Book 

Value (MTBV) sedangkan pengukuran elemen non keuangan dengan 

menggunakan balance scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton 

(Hartono, 2001). Pengukuran kinerja perusahaan dengan elemen keuangan akan 

dijelaskan berikut ini :  

2.1.3 Rasio Profitabilitas (ROA) 

Rasio profitabilitas yang mengacu kepada total pendapatan, termasuk pendapatan 

bunga bersih dan non pendapatan bunga, dibagi dari total aset. Indikator ROA 

yang dipilih sebagai proxy untuk pengukuran profitabilitas. Merefleksikan 

keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset (Chen et 

al, 2005). Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam 

menggunakan asetnya, baik aset fisik maupun aset non-fisik (intellectual capital) 

akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
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2.1.4 Rasio Produktivitas (ATO)  

Rasio produktivitas menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan 

yangHdinilai. Indikator ATO yang dipilih sebagai proxy produktivitas. 

Mereflekasikan dana yang tertanam pada aktiva berputar dalam satu periode 

tertentu atau kemampuan modal yang ditanamkan dalam seluruh aktiva untuk 

menghasilkan pendapatan. Heriyanto (1999) mengatakan produktivitas merupakan 

ukuran bagaimana baiknya suatu sumberdaya diatur dan dimanfaatkan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Secara produktivitas dapat dinyatakan sebagai 

rasio antara keluaran terhadap sumberdaya yang dipakai. Bila dalam rasio tersebut 

masukan yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dihitung seluruhnya, disebut 

sebagai produktivitas total (total productivity), tetapi bila yang dihitung sebagai 

masukan hanya faktor tertentu saja maka disebut sebagai poduktivitas parsial 

(partial productivity). Merupakan rasio dari total pendapatan terhadap total aset 

(Firrer dan William, 2003). Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan total aset 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Semakin besar nilai ATO, semakin 

perusahaan memiliki margin keuntungan yang rendah, sedangkan semakin kecil 

nilai ATO perusahaan memiliki margin keuntungan yang tinggi. 

2.1.5 Rasio Efesiensi Biaya (CTA) 

Rasio efisiensi biaya diartikan sebagai rasio antara biaya minimum dimana 

perusahaan dapat menghasilkan sejumlah output tertentu, dengan biaya 

sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan tersebut (Ansari, 2006). 

Indikator  CTA yang dipilih sebagai proxy efesiensi biaya. Mereflekasikan 

realisasi biaya operasional sesuai dengan  program anggaran, atau merujuk pada 
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biaya operasional lebih dari total aset. Analisis efisiensi didasarkan pada 

kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada atau 

menggunakan tingkat input yang minimum untuk menghasilkan output tertentu 

menurut Hadad (2003). Rasio ini mengukur aset lancar dibandingkan dengan 

penjualannya. Semakin tinggi ATO maka akan semakin efisien penggunaan aktiva 

lancar dalam menghasilkan penjualan.  

Hal ini berarti perusahaan yang tidak bangkrut memilki efisiensi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang bangkrut. Jika perusahaan adalah 

perusahaan perbankan maka biaya operasionalnya, dibagi menjadi tiga. Menurut 

(Kuncoro dan Suhardjono,2002)  fungsi utama bank dalam pembangunan 

ekonomi yaitu: (1). Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan; (2) 

Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit dan  (3) Melancarkan 

transaksi perdagangan dan peredaran uang.  

Dalam bidang perekonomian dan dunia bisnis peran perbankan telah menjadi satu 

mata rantai yang bersimbiosis dengan pelaku industri bisnis yang lainnya, karena 

secara umum kegiatan perbankan meliputi: (a) menghimpun dana dari masyarakat 

(Funding), (b) menyalurkan dana ke masyarakat/industri (Lending), (c) memberi 

jasa-jasa perbankan lainnya ke masyarakat/industri (Service). Biaya operasional 

adalah biaya yang berhubungan  atau mempengaruhi langsung pada aktivitas 

perusahaan, secara umum tujuan dari aktivitas perusahaan adalah untuk 

memperoleh laba, unsur terbesar dari laba adalah pendapatan operasional, dengan 

kata lain biaya operasional merupakan sumber ekonomi dalam upaya 

mempertahankan dan menghasilkan pendapatan operasional.  
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Pengendalian biaya operasional juga bukan tanpa resiko, salah satu resiko biaya 

operasional kemungkinan berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan 

keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional perusahaan, dan 

kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang 

ditawarkan. Untuk meminimalkan risiko diatas maka perusahaan perlu bertindak 

rasional dalam arti lebih memperhatikan efisiensi. Masalah efisiensi dirasakan 

semakin penting pada saat ini dan dimasa yang akan datang karena adanya 

permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat kompetisi usaha yang 

bertambah ketat, dan meningkatnya mutu kehidupan yang berakibat pada 

meningkatnya standar kepuasan konsumen. 

Dalam pemaparan diatas terlihat HC ( Human Capital) salah satu bagian dari komponen modal 

intelektual yang menjadi salah satu sumber daya terpenting di perusahaan dalam meningkatkan 

kemampuan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan 

daya saing (De Pablos, 2003). Karyawan yang dikenal sebagai modal manusia 

berperan penting dalam menciptakan nilai melalui peningkatan efisiensi yaitu 

dengan menerapkan metode produksi baru yang mengarah pada penurunan biaya 

produksi suatu produk yang akhirnya perusahaan dapat menetapkan harga yang 

lebih rendah karena itu perusahaan lebih efisien dari pesaingnya yang akhirnya 

perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif di dalam pasar dan 

memungkinkan perusahaan memaksimalkan keuntungan. Untuk  memaksimalkan 

keuntungan modal manusia perlu dipadukan dengan modal fisik. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Goh, (2005) bahwa kedua modal tersebut diperlukan 

dalam produksi, karena kemampuan modal fisik dan modal intelektual adalah 

penting untuk menciptakan nilai perusahaan.  
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Ditambahkan oleh Bannany (2008) pentingnya modal fisik karena memungkinkan kontribusi 

modal manusia dalam menciptakan nilai tambah. Dengan demikian modal manusia tidak dapat 

bertindak  tanpa modal fisik maka modal fisik tidak dapat diabaikan dalam menentukan indeks 

kinerja modal intelektual (Value Added Intellectual Capital-VAIC). 

2.2 Penelitian  Terdahulu 

Peneliti Bontis (1998) dari kanada melakukan penelitian dengan metode 

menggunakan Kuesioner dan PLS dengan hasil HC berhubungan dengan SC dan 

CC; CC berhubungan dengan SC; CC dan SC berhubungan dengan kinerja 

industri. Peneliti Bontis et al. (2000) dari Malaysia melakukan penelitian dengan 

metode menggunakan kuesioner dan PLS dengan hasil HC berhubungan dengan 

SC dan CC; CC berhubungan dengan SC; SC berhubungan dengan kinerja 

industri. Peneliti Chen et al. (2005) dari Taiwan melakukan penelitian dengan 

metode menggunakan VAIC, korelasi dan regresi dengan hasil IC berpengaruh 

terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan; R&D berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

Peneliti Firer dan Williams(2003) dari Afrika Selatan melakukan penelitian 

dengan metode menggunakan VAIC dan regresi linier dengan hasil VAIC 

berhubungan dengan kinerja perusahaan (ROA, ATO, MB). Peneliti Riahi-

Belkaoui (2003) dari USA melakukan penelitian dengan metode menggunakan 

Laporan tahunan dan regresi dengan hasil IC atau Intellectual Capital 

(diproksikan dengan RVATA) secara signifikan berhubungan dengan kinerja 

perusahaan multinasional di USA. 
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Peneliti Tan et al. (2007) dari Singapore melakukan penelitian dengan metode 

menggunakan VAIC, dan PLS dengan hasil IC berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan, baik masa kini maupun masa mendatang; rata-rata 

pertumbuhan IC (Intellectual Capital) berhubungan positif dengan kinerja 

perusahaan dimasa mendatang; kontribusi IC(Intellectual Capital) terhadap 

kinerja perusahaan berbeda berdasarkan jenis industrinya. Peneliti Ulum (2008) 

meneliti kinerja modal intelektual sektor perbankan di Indonesia selama tiga tahun 

yaitu pada tahun 2004, 2005,2006. Penelitian Ulum ini hanya meneliti peringkat 

bank berdasarkan BPI (Business Performance Indicator), tanpa mengkaitkannya 

dengan kinerja keuangan maupun kinerja pasar perusahaan. VAIC dapat juga 

dianggap sebagai BPI.Yusup (2009) dari Jakarta Universitas Guna Darma 

melakukan penelitian dengan metode Tobin’s Q dengan hasil modal intelektual 

berpengaruh terhadap nilai market performance perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2.3     Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Value Added Intellectual Coefficient  (VAIC™) terhadap    

Profitabilitas (ROA) 

Keterkaitan antara intellectual capital (VAIC™) terhadap rasio profitabilitas 

diwakili oleh return on assets (ROA). ROA adalah suatu rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. 

Dengan mengukur ROA akan dapat diketahui efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aktiva yang dimilkinya. 

Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai perusahaan yang 
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mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. Pengukuran kinerja 

perusahaan yang diproksikan dengan ROA menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya 

yang dimiliki. Penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dapat 

memperkecil biaya sehingga akan meningkatkan laba perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan pandangan stakeholder theory dan knowledge-based theory yaitu apabila 

perusahaan dapat mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki 

sebagai sarana untuk meningkatkan laba, hal ini akan menguntungkan para 

stakeholder.  

Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2005) dan Ulum (2008) menunjukkan 

bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. 

Oleh karena itu, apabila perusahaan dapat mengelola dan mengembangkan 

intellectual capital yang dimiliki dengan baik, maka akan terjadi peningkatan 

terhadap ROA yang mengindikasikan kinerja keuangan yang semakin baik, 

sehingga menghasilkan keuntungan kompetitif  bagi perusahaan. Dengan 

menggunakan metode VAIC™ sebagai ukuran kemampuan intelektual 

perusahaan diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Value Added Intellectual Coefficient  (VAIC™) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

2.3.2 Pengaruh Value Added Intellectual Coefficient  (VAIC™) terhadap  

Produktivitas (ATO)  

Hubungan antara intellectual capital (VAIC™) terhadap rasio produktivitas 

diwakili oleh rasio Asset Turnover (ATO). Asset turnover adalah suatu rasio yang 
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digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan di dalam 

menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Dengan 

adanya pengukuran ATO akan diketahui keefektivan suatu perusahaan di dalam 

penggunaan aktivanya. Produktivitas menggambarkan hubungan antara tingkat 

operasi perusahaan dengan aset yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 

operasi perusahaan. Produktivitas dapat diukur dengan rasio aktivitas. Rasio 

aktivitas dapat diukur dengan asset turnover. Sesuai dengan Knowledge-based 

theory yaitu apabila perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan intellectual 

capital yang dimiliki, diharapkan akan menciptakan kompetensi yang khas bagi 

perusahaan yang diharapkan mampu mendukung kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

penjualan karena produk yang dihasilkan akan lebih unggul dibandingkan produk 

lainnya. Menurut pandangan stakeholder theory yaitu bahwa peningkatan 

penjualan yang dihasilkan akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang 

akan menguntungkan para stakeholder. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2008) membuktikan bahwa perusahaan 

yang lebih efisien dalam produktifitas juga akan memiliki intellectual capital 

yang lebih tinggi. Sehingga menghasilkan keuntungan kompetitif dan nilai lebih 

bagi perusahaan, hal ini akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

yang semakin baik oleh karena itu, dengan menggunakan metode VAIC™ sebagai 

ukuran kemampuan intelektual perusahaan diajukan hipotesis sebagai berikut:                                                                                                                      

H2 : Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) berpengaruh terhadap 

NNNProduktivitas (ATO).  
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2.3.3 Pengaruh Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)  terhadap 

Efesiensi Biaya (CTA) 

Hubungan antara intellectual capital (VAIC™) terhadap rasio efesiensi biaya 

diwakili oleh rasio CTA. Cost to Asset adalah suatu rasio efisiensi mirip dengan 

rasio biaya atau pendapatan, tetapi kurang berhubungan langsung dengan 

profitabilitas. Hal ini tidak dipengaruhi oleh perubahan suku bunga sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih baik dari keuntungan atau penurunan efisiensi 

pada waktu ketika tingkat atau menyebar telah berubah secara signifikan. 

Efesiensi biaya khususnya pada efesiensi bank dijelaskan adanya peran modal 

manusia dalam mengurangi biaya produksi pada perusahaan (memberikan 

keuntunggan biaya) dan membedakan produknya (mendapatkan keuntungan 

kompetetif) yang tergambar pada meningkatnya bagian pasar perusahaan 

(Bannany,2008). Mengukur efesiensi bank menggunakan perhitungan 

komprehensif  total asset dari pada menggunakan perhitungan parsial, karena ada 

bermacam-macam sumber efesiensi bank misalnya aset tak berwujud. Efesienssi 

bank diukur dengan rasio aset bank   dibagi total aset pasar perbankan pada tahun 

t (Bannany,2008).  

Pulic (1998) menyatakan bahwa intellectual ability / VAIC™  menunjukkan 

bagaimana kedua sumber daya (physical capital yaitu Capital Employed 

Efficiency/CEE; dan intellectual potential yaitu Human Capital Efficiency/HCE 

dan Structural Capital Efficiency/SCE) telah dimanfaatkan secara efisiensi oleh 

perusahaan. Perusahaan dalam mengelola pengetahuan, keterampilan dan keahlian 

modal manusia dengan didukung oleh modal struktural yang memudahkan dalam 
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kegiatan operasional perusahaan, ditambah pula dengan modal yang digunakan 

akan meningkatkan aset perusahaan tersebut. Semakin baik perusahaan dalam 

mengelola ketiga komponen intellectual capital, menunjukkan semakin baik 

perusahaan dalam mengelola aset. 

Pengelolaan aset yang baik diharapkan dapat menekan biaya operasional 

perusahaan seminimal mungkin agar perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah 

dari hasil kemampuan intelektual perusahaan. VAIC semakin baik rasio CTA 

dapat diperoleh. Modal intelektual memainkan Oleh karena itu, dengan 

menggunakan metode VAIC™  sebagai ukuran kemampuan intelektual 

perusahaan diajukan hipotesis sebagai berikut:    

H3 : Value Added intellectual Coefficient (VAIC™)  berpengaruh terhadap 

Efesiensi (CTA). 
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2.4uModeluPenelitian                                                                                      

Dalam kerangka pikir penelitian ini yang ingin diketahui adalah VAIC™ terhadap 

kinerja keuangan dimana penelitian menggunakan model VAIC™ dengan kinerja 

keuangan yaitu ROA, ATO, CTA. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Gambar 1 

merupakan kerangka pemikiran penelitian ini 

Gambar. I 

Kerangka Penelitian: Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan 

 

           Intellectual Capital                                           Kinerja Keuangan 

 

 

 

 

 

 

ROA=-------------------------------------X 100% 

  

ATO = Penjualan : Total Aset  

CTA = Biaya operasional : Total Aset 

VAIC™ = ROA + ATO + CTA dimana hasil keseluruhan mengacu pada VAIC™ 
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VAIC™ = VACA+VAHU+STVA 
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