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ABSTRACT 

 

Analysis of The Effect of Intellectual Capital to Company’s Performance on Company 

Listed in Indonesia Stock Exchange Year 2015. 

 

 

By 

Afifah Fitriani 

 

The aim of the study is to examine to the influence of intellectual capital to company’s 

performance on company listed in Indonesian Stock Exchange year 2015. Independent variabel 

used in the study is intellectual capital with the proxy are human capital, innovation capital, 

process capital, and relational capital. While dependent variabel are ATO and ROE. 

The population of this study are companies listed on the Indonesian Stock Exchange year 

2015. Sample obtained by using purposive sampling method. Base on existing criteria, there are 

115 companies that became the study samples. The analytical method used was multiple 

regression. 

The result show that : (1) human capital positively and significant influence to company’s 

performance; (2) innovation capital is not influence to company’s performance; (3) process 

capital is not influence to company’s performance; and (4) relational capital influence to 

company’s performance. 

 

 

Keywords : Intellectual Capital, Human Capital, Innovation Capital, Process Capital, 

Relational Capital, Company Performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Analisis Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 

 

 

Oleh 

Afifah Fitriani 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah intellectual capital dengan proksi human capital, innovation capital, 

process capital, dan relational capital. Sedangkan variabel dependennya adalah ATO dan ROE. 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015. Sampel yang dikumpulkan menggunakan metode purposive 

sampling. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sebanyak 115 perusahaan terpilih sebagai sampel. 

Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel human capital terhadap kinerja perusahaan; (2) innovation capital tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan; (3) process capital tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan; dan (4) relational capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

Kata Kunci : Intellectual Capital, Human Capital, Innovation Capital, Process Capital, 

Relational Capital, Kinerja Perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif mendorong perusahaan untuk 

meraih keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan 

memanfaatkan sumber daya (aset) perusahaan. Aset perusahaan dibagi 2 (dua) yaitu : 

aset berwujud dimana merupakan aset yang mempunyai subtansi fisik dan asset tidak 

berwujud (intangible aset) merupakan aset yang tidak mempunyai subtansi fisik. 

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dari waktu ke waktu, perkembangan 

tersebut mempengaruhi di berbagai lingkungan diantaranya lingkungan bisnis. Pelaku 

bisnis dalam lingkungan ini dihadapkan dengan munculnya berbagai industri baru 

berbasis pengetahuan. Oleh karena itu knowledge asset menjadi sangat penting dalam 

peningkatan nilai perusahaan demi mempertahankan posisinya di pasar. 

 

Saat ini, perusahaan mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya 

terletak pada kepemilikan aset berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, 

pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, 

perkembangan ekonomi di dorong oleh informasi dan pengetahuan yang 

menyebabkan meningkatnya perhatian pada intellectual capital (Tan et al,2007) yang  
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telah menjadi fokus perhatian di berbagai bidang, baik manajemen, teknologi 

informasi, sosiologi, maupun akuntansi. 

 

Intellectual Capital merupakan materi intelektual yang telah diformalisasikan, 

ditangkap, dan diungkit untuk menciptakan kekayaan, dengan menghasilkan suatu 

aset yang bernilai tinggi (Ulum, 2009). Menurut William (2001) dalam Ulum (2009) 

mendefinisikan IC adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

perusahaan untuk menciptakan nilai. Selain itu, Sangkala (2006) mendefinisikan IC 

sebagai sumber daya organisasi yang berbasis pengetahuan dan menjadi dasar 

kompetensi organisasi untuk dapat hidup dan berkembang. 

 

Modal intelektual merupakan kombinasi dari aset tidak berwujud atau sumber daya, 

seperti pengetahuan, kemampuan teknik, keterampilan profesional dan keahlian, 

hubungan pelanggan, informasi, database, struktur organisasi, inovasi, nilai-nilai 

sosial, keimanan dan kejujuran. Hal-hal tersebut dapat digunakan untuk menciptakan 

nilai organisasi dan memberikan keunggulan kompetitif suatu organisasi (Khalique et 

al. 2015). Secara umum, intellectual capital merupakan alat-alat intelektual yang 

meliputi pengetahuan, informasi, properti intelektual, dan pengalaman yang dapat 

digunakan untuk menciptakan kekayaan bagi perusahaan. 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bollen et.al (2005) mengenai hubungan 

intellectual capital dan intellectual property terhadap kinerja perusahaan. dari 

penelitian tersebut diketahui bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan dan relevan terhadap manajemen. Hasil berbeda ditunjukkan oleh 
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penelitian yang dilakukan oleh Firer dan Williams (2003) yang meneliti topik yang 

serupa dengan menggunakan data dari 75 perusahaan perdagangan publik di Afrika 

Selatan. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tidak dapat menemukan hubungan 

yang kuat antara intellectual capital dengan profitabilitas perusahaan. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan ternyata menunjukkan hasil 

yang berbeda mengenai pengaruh IC terhadap kinerja perusahaan.. Perbedaan 

pengetahuan dan pemanfaatan teknologi mungkin menjadi salah satu penyebab 

perbedaan hasil penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan pada era knowledge based 

business, pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting. Perbedaan 

perkembangan dan penggunaan teknologi mungkin dapat mengakibatkan perbedaan 

dalam implikasi dan penggunaan intellectual capital di tiap-tiap negara. Penggunaan 

dan pemanfaatan IC yang berbeda menyebabkan perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai. Oleh karena itu, 

penelitian ini berusaha meneliti pengaruh antara intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Selain itu, penelitian-penelitian mengenai IC di Indonesia sudah banyak yang 

menggunakan model VAIC (Value Added Intellectual Coeficient). Sehingga penulis 

tertarik untuk mendasarkan penelitian ini pada penelitian IC yang dilakukan oleh 

Scafarto (2016). Meskipun sedikit berbeda, penelitian ini memiliki kesamaan di mana 

IC terdiri dari modal manusia (HC), modal inovasi (InnC), modal proses (PrC), dan 

modal pelanggan (RC) (Scafarto, 2016). Dari penjelasan di atas, penulis tertarik 
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untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Intellectual Capital 

Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Human Capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

2. Apakah Innovation Capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

3. Apakah Process Capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

4. Apakah Relation Capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi pada : 

1. Periode pengamatan dibatasi yaitu tahun 2015 

2. Rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan adalah 

Return On Equity (ROE) dan Asset Turnover (ATO). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama. 
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2. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan pengetahuan yang tidak diterima di bangku perkuliahan. 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Stakeholder Theory 

Menurut Gutrie (dalam Purnomosidhi, 2006) teori ini mengharapkan  manajemen 

perusahaan melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan kepada para stakeholder, yang 

berisi dampak aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan  mereka, meskipun 

nantinya mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut. Teori ini 

menganggap akuntabilitas organisasional tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi 

atau keuangan saja, sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang 

intellectual capital atau modal intelektual lebih dari yang diharuskan oleh badan yang 

berwenang. 

 

Stakeholders pada teori ini memiliki peranan dan kekuasaan yang amat penting dan 

menjadi pertimbangan bagi pengelola di perusahaan dalam mengungkapkan 

informasi laporan keuangan. Perusahaan memandang bahwa stakeholders terdiri dari 

pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, pelanggan, pemasok, dan publik. 

Investor menginginkan return yang tercermin dalam laba akuntansi merupakan suatu 

alat ukur yang tepat dan akurat sehingga perlu adanya keakuratan dalam penciptaan 

return (Meek dan Gray, 1988 dalam Ulum et al., 2008). 
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2.2 Knowledge Based Theory 

Knowledge-based theory menganggap pengetahuan sebagai sumber daya yang sangat 

penting bagi perusahaan, karena pengetahuan merupakan aset yang apabila dikelola 

dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahan 

meningkat otomatis nilai perusahan akan ikut meningkat. Ulum (2008) menjelaskan 

bahwa dengan perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi berbasis ilmu 

pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge management) 

maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan 

transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri. Semakin baik 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. 

 

2.3 Intellectual Capital 

Pada awal berkembanggnya Intellectual Capital dijelaskan oleh Klein dan Prusak 

dalam Ulum (2009) bahwa Intellectual Capital adalah materi yang telah disusun, 

ditangkap, dan digunakan untuk menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi. Stewart 

menyatakan definisi intellectual capital sebagai packaged useful knowledge. 

Sedangkan Brooking (1996) dalam Scafarto (2016) mendefinisikan secara lebih 

komprehensif  bahwa Intellectual Capital diberikan untuk kombinasi intangible 

assets yang dapat membuat perusahaan untuk dapat berfungsi. Menurut Bontis et al. 

(2000) menyatakan bahwa Intellectual Capital merupakan alat-alat intelektual yang 
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meliputi pengetahuan, informasi, properti intelektual, dan pengalaman yang dapat 

digunakan untuk menciptakan kekayaan bagi perusahaan. 

 

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada penelitian tentang Intellectual 

Capital yang dikemukakan oleh Edvinsson dan Malone (1997), Roos dan Roos 

(1997), Stewart (1997) dan Sveiby (1997) dalam Scafarto (2016). Meskipun sedikit 

berbeda, penelitian ini memiliki kesamaan, di mana IC terdiri dari Human Capital 

(HC), Structural Capital (SC), dan Relation Capital (RC). Namun SC pada akhirnya 

dipecah  menjadi Innovation Capital (InnC) dan Process Capital (PrC) (Choo dan 

Bontis, 2002; Edvinsson dan  Malone, 1997; Edvinsson, 2002; Joia, 2000 dalam 

Scafarto et al., 2016).  

 

2.3.1 Human Capital (HC) 

Human Capital sebagai kombinasi  pengetahuan,  keahlian, inovasi  dan kemampuan 

pekerja perusahaan secara  individual untuk menyelesaikan tugasnya. Human Capital 

juga termasuk  nilai-nilai, kebudayaan dan filosofi.  Human Capital  mencerminkan  

kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu dalam  suatu organisasi 

yang direpresentasikan oleh karyawannya. Human Capital merupakan tempat 

bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan  kompetensi 

dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human Capital mencerminkan kemampuan 

kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut (Widiatmoko,2015). 
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Human capital menjadi sangat penting karena merupakan aset perusahaan dan 

sumber inovasi serta pembaharuan. Karyawan dengan human capital yang  tinggi 

akan lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang berkualitas sehingga 

dapat mempertahankan maupun menarik pelanggan baru.  Jika informasi mengenai 

kualitas layanan suatu perusahaan tersedia, tingkat pendidikan dan pengalaman dapat 

bertindak sebagai indikator kemempuan dan kompetensi perusahaan tersebut, 

sehingga diharapkan  dalam era berikutnya perusahaan lebih mempedulikan human 

capital yang dimiliki (Sugeng,2000 dalam Dewi,2011). 

 

2.3.2 Structural Capital (SC) 

Structural Capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha 

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis 

secara keseluruhan. Structural Capital meliputi sistem operasional perusahaan, proses 

manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual 

property yang dimiliki perusahaan. kemampuan organisasi yang mendukung 

produktivitas pekerja. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang 

tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka 

Intellectual Capital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada 

tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Structural Capital juga menyajikan  

modal pelanggan, hubungan yang dibangun dengan pelanggan kunci (Scafarto,2016). 

 

Structural capital meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam 

organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, organizational charts, process 
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manuals,strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih 

besar daripada nilai materialnya (Ulum, 2008).  Structural capital dalam suatu 

perusahaan terdiri atas empat elemen yaitu:  

1. System, merupakan cara dimana proses organisasi (informasi, komunikasi, dan 

pembuatan keputusan) dan output (product, service, dan capital proceed) 

dijalankan.  

2. Structure, merupakan penyusunan taggung jawab dan penghitungan yang 

mendefinisikan posisi dan hubungan diantara anggota-anggita organisasi.   

3. Strategy, merupakan tujuan-tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya.  

4. Culture, merupakan penjumlahan opini-opini individual, pemikiran bersama, nilai-

nilai dan norma dalam organisasi.  

 

Perusahaan dengan structural capital yang kuat akan memiliki dukungan budaya 

yang memungkinkan perusahaan untuk mencoba sesuatu, untuk belajar, dan untul 

mencoba kembali sesuatu. Konsep intellectual capital memungkinkan intellectual 

capital untuk diukur dan dikembangkan dalam suatu perusahaan (Anatan, 2004). 

 

2.3.3 Innovation Capital (InnC) 

Innovation Capital adalah kemampuan organisasi untuk berinovasi dan 

mengembangkan produk baru, jasa dan solusi. Komponen utamanya diwakili oleh 

kegiatan R & D (Lev,2001 dalam Scafarto,2016). InnC adalah istilah yang muncul 

dari 2 konsep ekonomi, yaitu modal dan inovasi (Birner, 2002). Secara singkat InnC 

digambarkan sebagai kemampuan pembaharuan perusahaan dalam bentuk property 

intelektual dan asset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk membuat dan 
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memperkenalkan produk dan layanan baru ke pasar. Ada definisi lain dari  InnC yang 

menambahkan konsep-konsep baru seperti belajar, budaya, teknologi dan jaringan 

yang sangat penting dalam produk atau layanan baru sebagai proses pengembangan. 

 

Dalam InnC terdapat 2 pendekatan, yang pertama, inovasi terdiri dari semua 

keputusan dan kegiatan yang terjadi dari pengakuan kebutuhan atau masalah, melalui 

penelitian, pengembangan dan komersialisasi (Rogers, 2003 dalam Kijek,2012). 

Dalam pendekatan kedua, InnC berarti pengenalan produk baru atau secara signifikan 

terjadi peningkatan produk, proses, metode pemasaran atau metode dalam praktek 

organisasi dalam perusahaan (OECD, 2005 dalam Kijek,2012). 

 

2.3.4 Process Capital (PrC) 

PrC adalah prosedur, sistem dan teknik organisasi yang diadopsi untuk mencapai 

proses yang berkualitas dan operasional yang efisien. Kualitas dari proses internal 

merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai bisnis (Mavrinac dan 

Siesfeld,1998). Peningkatan dalan PrC mengarah kepada kepuasan pelanggan dan 

peningkatan hubungan pelanggan (Wang dan Chang,2005). Oleh karena itu, PrC 

merupakan salah satu elemen IC yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

PrC dalam prakteknya mencakup pengetahuan dalam operasi, teknik, dan program 

kerja dalam upaya untuk memperluas dan meningkatkan efisiensi dari produk dan 

layanan untuk nilai jangka panjang (Edvinson dan Malone, 1997 dalam Scafarto, 

2016). Ini merupakan bagian dari Structural Capital dalam IC (Bontis, 1996; Stewart, 

1997; Sveiby, 1997 dalam Scafarto, 2016), yang memiliki pengetahuan, pengalaman, 
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hubungan pelanggan dan keterampilan bagi organisasi dalam menghadapi 

keunggulan bersaing di pasar (Edvinson dan Malone, 1997 dalam Scafarto, 2016). 

2.3.5 Relation Capital (RC) 

RC adalah pengetahuan mengenai hubungan dengan pelanggan, pemasok, asosiasi 

industry atau stakeholder lainnya yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. 

Menyadari pentingnya semua pengetahuan mengenai arus yang dihasilkan dari luar 

ke dalam atau sebaliknya (Bontis, 1999) memperluas konsep tentang RC untuk 

mencakup semua hubungan eksternal misalnya pemasok, asosiasi perdagangan, dan 

joint venture. RC dapat dianggap sebagai hasil dari kegiatan sumber daya manusia 

yang berorientasi pada membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan dan 

lingkungan eksternal. 

 

RC meliputi serangkaian hubungan langsung dan tidak langsung yang dibangun oleh 

perusahaan dengan para stakeholder (pemangku kepentingan). Tidak diragukan lagi, 

pelanggan merupakan kelompok terbesar dari pemangku kepentingan di setiap 

perusahaan. Dalam konteks tertentu, pada kenyataannya RC diidentifikasi sebagai 

modal pelanggan (Sussan, 2012) yang dianggap oleh para manajer sebagai pelaku 

yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Kepuasan pelanggan atau loyalitas 

dianggap sebagai “tuas kunci” yang digunakan untuk mempertahankan atau 

memperluas pangsa pasar. 
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2.4 Kinerja Perusahaan 

Kinerja keuangan perusahan  merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut 

(Elanvita, 2008 dalam Dewi,2011) prestasi perusahaan yang ditunjukkan oleh laporan 

keuangannya sebagai suatu tampilan keadaan perusahaan selama periode tertentu 

disebut dengan kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio yang digunakan 

penelitian ini dalam menilai kinerja keuangan perusahaan adalah Return On Equity 

(ROE) dan Asset Turnover (ATO). Pengukuran kinerja perusahaan dengan elemen 

keuangan akan dijelaskan berikut ini:  

 

2.4.1 Return On Equity (ROE) 

Return on Equity adalah jumlah laba bersih yang dikembalikan sebagai persentase 

dari ekuitas pemegang saham. ROE mengukur tingkat profitabilitas perusahaan 

dengan menghitung berapa banyak jumlah keuntungan perusahaan yang dihasilkan 

dari dana yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE dilihat oleh investor 

sebagai salah satu rasio keuangan yang penting. ROE mengukur efisiensi perusahaan 

dalam menghasilkan profit dari setiap uang yang diinvestasikan oleh pemegang 

saham. Perhitungannya adalah dengan membagi laba bersih dengan jumlah ekuitas 

stakeholder. 

 

2.4.2 Asset Turnover (ATO) 

Asset Turnover  (ATO) merupakan rasio dari total pendapatan terhadap total asset 

(Firrer dan William, 2003). Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan total aset dalam 
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menghasilkan pendapatan. Semakin besar pemanfaatan penggunaan total aset baik 

tangible asset maupun intangible asset seperti intellectual capital yang dimiliki maka 

akan meningkatkan pendapatan perusahaan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Scarfato et al. (2016) meneliti mengenai “Intellectual capital and firm performance 

in the global agribusiness industry: The moderating role of human capital”. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan pertanian internasional 

selama 5 tahun. Metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi 

berganda. Hasil penelitian ini adalah RC dan PrC memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. Di luar perkiraan, InnC berpengaruh negative terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil serupa juga ditunjukkan HC yang tidak berpengaruh langsung dan 

positif terhadap kinerja. Bagaimanpun, HC memoderasi positif antara InnC dan 

kinerja. 

 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Martini et al. (2016) dengan judul penelitian 

“Relational capital disclosure, corporate reporting and company performance : 

Evidence from Europe”. Penelitian tersebut menggunakan 80 perusahaan sebagai 

sampelnya, sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bivariate and multivariate statistical analysis. Penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa RCD berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, arus kas bersih operasi dan 

belanja modal. Sebaliknya, tidak ada yang signifikan secara statistik mengenai 

hubungan dengan nilai perusahaan. 
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Dost et al. (2016) meneliti mengenai “The impact of intellectual capital on 

innovation generation and adoption”. Dalam penelitian ini, Dost et al. menggunakan 

data yang dikumpulkan dari 318 responden dari perusahaan bahan kimia. Selain itu, 

analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh dari HC, OrgC, dan 

SocC terhadap inovasi dan adopsi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa 

OrgC berdampak signifikan terhadap adopsi inovasi. Hasil serupa juga ditunjukkan 

oleh SocC yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap inovasi dan adopsi 

inovasi. Selain itu, interaksi SocC semakin memperkuat pengaruh OrgC pada adopsi 

inovasi. Sedangkan, HC menunjukkan hasil yang bertentangan dengan hipotesis, 

yang menunjukkan bahwa HC tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

inovasi. Namun, hubungan SocC memperkuat dampak dari HC terhadap inovasi. 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari topik pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan pada penelitian Scafarto et. 

al. (2016). Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Kebanyakan penelitian terdahulu di 

Indonesia menggunakan 3 elemen dari intellectual capital dengan teknik pengukuran 

dengan menggunakan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). Selain itu 

penelitian hanya dilakukan pada satu jenis industri. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah : 

1. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini lebih luas, tidak 

hanya pada satu jenis industri saja. 
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2. Penelitian ini menggunakan 4 elemen intellectual capital yaitu, Human 

Capital (HC), Relation Capital (RC), Innovation Capital (InnC) dan Process 

Capital (PrC) 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat ditunjukkan dalam gambar di bawah 

ini. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

Banyak praktisi yang menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen 

yaitu human capital, structural capital, customer capital. Namun dalam 

perkembangannya, SC dipecah  menjadi Innovation Capital (InnC) dan Process 

Capital (PrC) (Choo dan Bontis, 2002; Edvinsson dan  Malone, 1997; Edvinsson, 

2002; Joia, 2000 dalam Scafarto et.al, 2016). Sehingga ada empat elemen dalam 

intellectual capital. Keempat elemen tersebut bersama-sama digunakan perusahaan 

untuk menciptakan nilai dan keunggulan bersaing. Pengelolaan intellectual capital 

yang maksimal diharapkan akan memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan. 

Teori yang dapat menjelaskan intellectual capital yaitu teori stakeholder dan 

Kinerja Perusahaan 

 

1. ROE 

2. ATO 

 

Intellectual Capital 

1. HC 

2. InnC 

3. PrC 

4. RC 
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knowledge based theory. Sesuai dengan teori stakeholder, para stakeholder 

berkepentingan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh 

potensi yang dimiliki oleh organisasi. Pengelolaan yang baik dan maksimal atas 

seluruh potensi organisasi tersebut akan mendorong kinerja keuangan perusahaan 

yang lebih baik. Berdasarkan Knowledge Based Theory, yang menganggap 

pengetahuan sebagai sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan, karena 

pengetahuan merupakan aset yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

 

2.7.1 Pengaruh Human Capital terhadap kinerja perusahaan 

Human capital menjadi sangat penting karena merupakan asset perusahaan dan 

sumber inovasi serta pembaharuan. Karyawan dengan human capital yang tinggi 

akan lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang berkualitas sehingga 

dapat mempertahankan maupun menarik pelanggan baru. Sejalan dengan knowledge 

based theory  yang sudah dijelaskan di atas, yang menganggap pengetahuan sebagai 

sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan, karena pengetahuan merupakan 

aset yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. oleh 

sebab itu hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Human Capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

 

2.7.2 Pengaruh Innovation Capital terhadap kinerja perusahaan 

Innovation capital digambarkan sebagai kemampuan pembaharuan perusahaan dalam 

bentuk properti intelektual dan asset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk 

membuat dan memperkenalkan produk dan layanan baru ke pasar. Komponen 
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utamanya diwakili oleh kegiatan research and development. Sesuai dengan 

stakeholder theory, para stakeholder berkepentingan untuk mempengaruhi 

manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi 

termasuk property intelektual dan asset tak berwujudnya. Pengelolaan yang baik dan 

maksimal atas seluruh potensi organisasi tersebut akan mendorong kinerja keuangan 

perusahaan yang lebih baik. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini adalah : 

H2 : Innovation Capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

 

2.7.3 Pengaruh Process Capital terhadap kinerja perusahaan 

Process capital dalam prakteknya mencakup pengetahuan dalam operasi, teknik, dan 

program kerja dalam upaya untuk memperluas dan meningkatkan efisiensi dari 

produk dan layanan untuk nilai jangka panjang (Edvinson dan Malone, 1997 dalam 

Sacafarto 2016). Ini merupakan hubungan pelanggan dan keterampilan bagi 

organisasi dalam menghadapai keunggulan bersaing di pasar. Hal ini sumber daya 

yang penting bagi perusahaan. Di mana pelanggan merupakan “asset” perusahaan, 

sehingga hubungan dengan mengedepankan kepuasan dari pelanggan dari segi 

produk maupun layanan menjadi suatu keharusan bagi perusahaan. Sehingga 

hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah : 

H3 : PrC berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

 

2.7.4 Pengaruh Relation Capital terhadap kinerja perusahaan 

RC adalah pengetahuan mengenai hubungan dengan pelanggan, pemasok, asosiasi 

industry atau stakeholder lainnya yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. 
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RC dapat dianggap sebagai hasil dari kegiatan sumber daya manusia yang 

berorientasi pada membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan dan 

lingkungan eksternal. Hal ini sesuai dengan stakeholder theory yang memandang 

bahwa pemangku kepentingan memiliki peranan dan kekuasaan yang amat penting 

dan menjadi pertimbangan bagi pengelola di perusahaan dalam mengungkapkan 

informasi laporan keuangan.Sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai 

berikut : 

H4 : RC berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang listed di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015. Teknik pengambilan sample dilakukan melalui metode 

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan 

sampel yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015  

2. Perusahaan yang memiliki laba bersih positif selama periode pengamatan. 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan auditan per 31 Desember dalam mata 

uang rupiah. 

4. Perusahaan memiliki data yang dibutuhkan untuk variabel penelitian ini. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang berupa laporan keuangan setiap perusahaan tahun 2015. Sumber yang 

digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sampel yang terdapat pada 

Indonesian Stock Exchange (IDX). 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi dan 

studi pustaka. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua 

data sekunder yang dipublikasikan oleh Indonesian Stock Exchange dan tentang 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015. Studi pustaka yang 

dilakukan adalah mencari bahan referensi dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang 

berkaitan. 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel utama kami adalah empat proksi berbasis akuntansi Human Capital, 

Innovation Capital, Process Capital dan Relation Capital. Pilihan proksi variabel ini 

didukung oleh penelitian Intellectual Capital sebelumnya. 

3.4.1.1 Human Capital 

Human Capital  mencerminkan  kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap 

individu dalam  suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. Human 

Capital merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, 

keterampilan, dan  kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga 

proksi human capital dilihat dari beban pegawai dan terkait. Beban pegawai dan 

terkait ini meliputi upah dan gaji, jaminan sosial, biaya pensiun, dan kompensasi 

pegawai lainnya (Van Buren (1999), Pulic (2000), Ballester et al. (2002), Swartz et 

al.(2006), Lajili and Zéghal (2005) and Sydler et al. (2014) dalam Scafarto (2016)). 
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Proksi human capital diformulasikan sebagai berikut : 

HC (Human Capital) = 
                         

          
 

 

3.4.1.2 Innovation Capital 

Innovation Capital adalah kemampuan organisasi untuk berinovasi dan 

mengembangkan produk baru, jasa dan solusi. Komponen utamanya diwakili oleh 

kegiatan R & D. Sehingga proksi ini dilihat dari beban research and development 

yang meliputi semua biaya langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

proses baru dari pengembangan, teknik, aplikasi, dan produk (Chen et al. (2004), 

Wang and Chang (2005), Bollen et al. (2005), Subramaniam and Youndt (2005) and 

Goebel (2015) dalam Scafarto (2016)). 

Proksi innovation capital diformulasikan sebagai berikut : 

InnC (Innovation Capital) = 
           

          
 

 

3.4.1.3 Process Capital 

PrC adalah prosedur, sistem dan teknik organisasi yang diadopsi untuk mencapai 

proses yang berkualitas dan operasional yang efisien. Peningkatan dalan PrC 

mengarah kepada kepuasan pelanggan dan peningkatan hubungan pelanggan (Wang 

dan Chang,2005). Sehingga proksi process capital dilihat dari penjualan bersih 

tahunan perusahaan (Wang and Chang (2005), Chu et al.(2008), Cheng et al. (2010) 

and Yu et al. (2015) dalam Scafarto (2016)). 
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Proksi process capital diformulasikan sebagai berikut : 

PrC (Process Capital) = 
                

          
 

 

3.4.1.4 Relation Capital 

RC adalah pengetahuan mengenai hubungan dengan pelanggan, pemasok, asosiasi 

industry atau stakeholder lainnya yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. 

RC dapat dianggap sebagai hasil dari kegiatan sumber daya manusia yang 

berorientasi pada membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan dan 

lingkungan eksternal. Sehingga proksi ini dilihat dari Beban Penjualan, Umum dan 

Administrasi, yang meliputi beban tidak langsung dalam proses produksi tetapi 

berhubungan dengan fungsi penjualan, umum dan administrasi (Danish Trade and 

Industry Development Council (1997),Cheng et al. (2008, 2010) and Gourio and 

Rudanko (2014) dalam Scafarto (2016)). 

Proksi relation capital diformulasikan sebagai berikut : 

RC (Relation Capital) = 
                                     

          
 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

Analisis rasio yang digunakan penelitian ini dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan adalah ROE. Rasio-rasio tersebut diformulasikan sebagai berikut  : 

a. ROE (Return on Equity) = Net profit after tax/total equity 

b. ATO (Asset Turnover) = Total revenue/total assets 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan setiap variabbel pada penelitian 

ini. Yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum (Ghozali, 2011).  Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 18. 

 

3.5.2 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

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

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. 

 

3.5.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable terikat 

dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada 

dua cara untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal yaitu dengan 

grafik histogram dan uji statistik. Uji grafik dilakukan dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi normal dengan 

melihat normal probability plot distribusi kumulatif data obervasi terhadap distribusi 

normal. Sedangkan uji statistic terhadap normalitas dilakukan dengan uji normalitas 

Kolmogrov-Smirnov. 
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3.5.4 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian 

ini ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila tidak 

terjadi korelasi antara variabel independen maka model regresi dapat dikatakan 

sebagai model yang baik. 

 

3.5.5 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik yang digunakan untuk  

mendeteksi terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Suatu model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas di dalamnya, atau disebut juga homoskedastisitas.  

 

3.5.6 Uji Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2012), analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya). 

Pengaruh beberapa variabel independen dinyatakan dengan notasi X, terhadap 

variabel dependen dinyatakan dengan notasi Y, berdasarkan perkembangan secara 

proporsional. Model analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

ATO = α0 + α1HC + α2InnC + α3PrC + α4RC + ε………. (1) 

ROE = α0 + α1HC + α2InnC + α3PrC + α4RC + ε ………. (2) 

 

Keterangan : 

ATO   = Asset Turnover 

ROE  = Return on Equity  

α0  = Konstanta 
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α1, α2, α3, α4 = Koefisien Regresi 

HC  = Human Capital 

InnC   = Innovation Capital  

PrC   = Process Capital 

RC  = Relation Capital 

 

3.5.7 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. 

Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 

a. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi ( sig < 0,05 ) maka model penelitian dapat digunakan atau model 

tersebut sudah tepat. 

b. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansi ( sig > 0,05 ) maka model penelitian tidak dapat digunakan atau 

model tersebut tidak tepat. 

 

3.5.8 Uji T 

Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Bila t hitung lebih besar t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (sig < 0,05 ), maka Ha diterima dan H0 ditolak, variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel tersebut. 

b. Bila t hitung lebih kecil t tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansi ( sig > 0,05 ), maka Ha ditolak dan H0 diterima, variabel bebas tidak 

terpengaruh terhadap variabel terikat. 

 



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif mendorong perusahaan

untuk meraih keunggulan kompetitif. Seiring dengan perkembangan ekonomi

global dari waktu ke waktu, perkembangan tersebut mempengaruhi di berbagai

lingkungan diantaranya lingkungan bisnis. Pelaku bisnis dalam lingkungan ini

dihadapkan dengan munculnya berbagai industri baru berbasis pengetahuan yang

menyebabkan meningkatnya perhatian pada intellectual capital. Oleh karena itu

knowledge asset menjadi sangat penting dalam peningkatan nilai perusahaan demi

mempertahankan posisinya di pasar. Berdasarkan preposisi, penulis bersedia

untuk meneliti pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan.

Untuk menjawab tujuan penelitian, penulis melakukan penelitian pada semua

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Berdasarkan

populasi data sebanyak 520 laporan keuangan perusahaan, penulis memperoleh

115 laporan keuangan perusahaan (22,115%) yang sesuai dengan data yang

diperlukan penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil statistik dengan menggunakan SPSS 18, ditemukan bahwa :

a. Human Capital memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

b. Innovation Capital tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.



c. Process Capital tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

d. Relational Capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 4 proksi yang digunakan dalam

Intellectual Capital yaitu HC, InnC, PrC, dan RC memberikan hasil yang berbeda

mengenai pengaruhnya terhadap kinerja. Diketahui bahwa proksi Innovation

Capital yang tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini karena, research and

development merupakan investasi jangka panjang yang akan “dibayar” di

kemudian hari atau dengan kata lain perusahaan akan menerima benefit-nya di

masa mendatang. Begitu pula untuk proksi Process Capital yang tidak

berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini karena, perlu adanya efisiensi produk dan

layanan. Sehingga perusahaan juga perlu memperhatikan input (biaya) yang

digunakan untuk dapat menghasilkan output yang maksimal.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan

masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi bagi

perusahaan.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya pada tahun 2015 yang

mana kurang mampu menggambarkan pengaruh intellectual capital



khususnya proksi innovation capital. Seperti yang diketahui bahwa

innovation capital adalah investasi jangka panjang, sehingga dampaknya

tidak langsung didapatkan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan rasio ROE dan ATO dalam mengukur

kinerja perusahaan, padahal masih banyak indikator lain untuk mengukur

kinerja perusahaan. Sehingga lebih mampu menggambarkan kinerja

perusahaan.

3. Dalam pengambilan sampel, peneliti hanya menggunakan perusahaan

dengan laba positif, sehingga data yang diperoleh kurang bervariasi.

5.4 Saran

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan di atas maka penulis

menyarakan pada peneliti selanjutnya :

1. Menambahkan periode pengamatan agar lebih mampu menggambarkan

pengaruh intellectual capital.

2. Menambahkan rasio dalam mengukur kinerja perusahaan.

3. Menambahkan perusahaan yang memiliki laba negatif, sehingga data yang

diperoleh lebih bervariasi.
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