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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intellectual capital  terhadap 
kinerja keuangan perusahaan pada tahun berjalan, kinerja keuangan di masa depan, 
dan menganalisis pengaruh rata-rata pertumbuhan intellectual capital terhadap kinerja 
keuangan di masa depan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data 
yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
laporan tahunan perusahaan pertambangan serta laporan keuangan yang telah diaudit 
selama periode 2010-2013 yang termuat dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia. 
Teknik pengambilan sampel berupa Purposive Sampling dengan jumlah sebanyak 78 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh intellectual capital  terhadap kinerja 
keuangan perusahaan pada tahun berjalan, kinerja keuangan di masa depan, dan 
terdapat pengaruh rata-rata pertumbuhan intellectual capital terhadap kinerja 
keuangan di masa depan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2010-12013. 
Kata Kunci : intellectual capital, kinerja keuangan perusahaan. 
 

ABSTRACK 
This study aimed to analyze the effect of intellectual capital on the financial 
performance of financial public companies in the current year, in the future, and to 
analyze the influence of the rate of growth of intellectual capital on the future financial 
performance of companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The data used in 
this research is secondary data obtained from the performance report company's 
annual report and audited financial statements for the period 2010-2013 contained in 
the official website of Indonesian Stock Exchange. The sampling technique in the form 
of purposive sampling with a total of 78 companies. The analytical method used is 
regression analysis. The results of this study indicate that there are significant 
intellectual capital to the company's financial performance in the current year, the 
financial performance in the future, and there is effect of the rate of growth in 
intellectual capital to the future financial performance of companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange in 2010-12013. 
.Keywords : intellectual capital, financial performance.   
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Perkembangan bidang 
ekonomi membawa dampak perubahan 
yang cukup signifikan terhadap 
pengelolaan suatu bisnis dan 
penentuan strategi bersaing. Para 
pelaku bisnis mulai menyadari bahwa 
kemampuan bersaing tidak hanya 
terletak pada kepemilikan aktiva 

berwujud, tetapi lebih pada inovasi, 
perkembangan sistem informasi dan 
pengembangan sumber daya manusia 
yang dimilikinya. Organisasi bisnis 
semakin menitikberatkan akan 
pentingnya knowledge asset (aset 
pengetahuan) sebagai salah satu 
bentuk aset tak berwujud (Agnes, 
2008). Solikhah (2010), menyatakan 
pengetahuan telah menjadi mesin baru 
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dalam pengembangan suatu bisnis. Hal 
ini senada dengan Shiu (2006) yang 
menyatakan bahwa di era modern 
seperti sekarang ini, penentu nilai dari 
suatu organisasi adalah pengetahuan, 
sumber daya manusia dan perubahan 
dalam biaya struktural. Perusahaan 
akan mengubah konsep bisnisnya dari 
bisnis yang berbasis pada tenaga kerja 
(labor-based business) menuju bisnis 
berdasarkan pengetahuan (knowledge-
based business) agar dapat terus 
bertahan, dengan karakteristik utama 
ilmu pengetahuan (Sawarjuwono dan 
Kadir, 2003). Labor-based business 
memegang prinsip perusahaan padat 
karya, dalam artian semakin banyak 
karyawan yang dimiliki perusahaan, 
semakin meningkat pula produktivitas 
perusahaan sehingga perusahaan 
dapat berkembang. Sedangkan 
perusahaan-perusahaan yang 
menerapkan knowledge-based 
business akan menciptakan suatu cara 
untuk mengelola pengetahuan sebagai 
sarana untuk memperoleh penghasilan 
perusahaan. 

Penerapan knowledge based 
business diharapkan dapat membuat 
penciptaan nilai perusahaan akan 
berubah. Pengetahuan diakui sebagai 
komponen esensial bisnis dan sumber 
daya strategis yang lebih berkelajutan 
dalam memperoleh dan 
mempertahankan keunggulan bersaing 
(Asni, 2007). Penggunaan 
pengetahuan ini akan membuat 
perusahaan menggunakan sumber 
daya lainnya secara efisien dan 
ekonomis sehingga dapat memberikan 
keunggulan bersaing. Salah satu 
pendekatan yang digunakan dalam 
penilaian dan pengukuran knowledge 
asset (aset pengetahuan) tersebut 
adalah intellectual capital (Petty dan 
Guthrie, 2000).  

Intellectual capital yang 
merupakan sinonim dari  intellectual 
property (hak intelektual), intellectual 
asset (aset intelektual), dan knowledge 
asset (asset pengetahuan), dapat 
diartikan sebagai modal yang berbasis 
pada pengetahuan yang dimiliki 
perusahaan (Amin, 2011). Intellectual 

capital sering diidentifikasi sebagai 
perbedaan antara nilai pasar 
perusahaan dan nilai buku aset 
perusahaan (Ulum, 2009).  Sejak akhir 
1980-an, nilai pasar dari bisnis 
kebanyakan dan secara khusus bisnis 
yang berdasarkan pengetahuan telah 
menjadi lebih besar dari nilai yang 
dilaporkan dalam laporan keuangan.  
Implementasi intellectual capital 
merupakan sesuatu yang masih baru, 
bukan saja di Indonesia tetapi juga di 
lingkungan bisnis global. Kalangan 
bisnis secara umum masih belum 
menemukan jawaban yang tepat 
mengenai nilai lebih apa yang dimiliki 
perusahaan. Nilai lebih ini sendiri dapat 
berasal dari kemampuan berproduksi 
suatu perusahaan sampai pada 
loyalitas pelanggan terhadap 
perusahaan. Nilai lebih ini dihasilkan 
oleh intellectual capital yang dapat 
diperoleh dari budaya pengembangan 
perusahaan maupun kemampuan 
perusahaan dalam memotivasi 
karyawannya sehingga produktivitas 
perusahaan dapat dipertahankan atau 
bahkan dapat meningkat (Widjanarko, 
2006). 

Sejumlah penelitian 
menggunakan VAICTM telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti telah dilakukan 
untuk menguji pengaruh intellectual 
capital terhadap kinerja keuangan dan 
diperoleh hasil yang berbeda-beda. 
Chen et al. (2005) dengan 
menggunakan data dari perusahaan di 
Taiwan menunjukkan bahwa VAICTM 
berpengaruh positif terhadap nilai pasar 
dan kinerja keuangan perusahaan dan 
VAICTM dapat digunakan sebagai 
indikator kinerja keuangan masa 
depan. Tan et al. (2007) dengan 
menggunakan 150 perusahaan di bursa 
efek Singapura menyatakan bahwa 
VAIC™ berhubungan positif dengan 
kinerja perusahaan masa kini dan 
kinerja perusahaan di masa 
mendatang. Penelitian tersebut juga 
mengindikasikan bahwa kontribusi 
VAIC™ terhadap kinerja perusahaan 
berbeda berdasarkan jenis industrinya. 
Ulum (2007) menganalisis hubungan 
antara VAIC™ dan kinerja perusahaan 
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perbankan di Indonesia dan 
menyatakan bahwa VAIC™ 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan perusahaan, baik kinerja 
masa kini maupun kinerja masa depan. 
Ulum (2008) menguji kembali pengaruh 
VAIC™ terhadap kinerja keuangan 
dengan sampel perusahaan perbankan 
yang go public. Hasil penelitian 
konsisten dengan penelitian 
sebelumnya bahwa VAIC™ 
berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. 

Firer dan Williams (2003) 
menyatakan intellectual capital tidak  
berpengaruh terhadap profitabilitas 
perusahaan-perusahaan di Afrika 
Selatan. Najibullah (2005) juga 
menyatakan bahwa intellectual capital 
tidak berpengaruh  terhadap kinerja 
perusahaan. Pramelasari (2010) juga 
mendukung hasil dari dua peneliti 
tersebut yang menunjukkan bahwa 
VAICTM tidak berpengaruh terhadap 
nilai pasar dan kinerja keuangan 
perusahaan. Kuryanto dan Syafruddin 
(2008) juga menyatakan bahwa tidak 
terdapat pengaruh VAIC™ terhadap 
kinerja, dan tidak terdapat pengaruh 
tingkat pertumbuhan VAIC™ sebuah 
perusahaan terhadap kinerja masa 
depan perusahaan.  

Hasil-hasil penelitian terdahulu 
menunjukkan masih terdapat 
perbedaan pengaruh VAIC™ terhadap 
kinerja perusahaan. Chen et al. (2005), 
Tan et al. (2007), dan Ulum (2007; 
2008) menyimpulkan bahwa intellectual 
capital berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan. Sedangkan Firer dan 
Williams (2003) Najibullah (2005), 
Pramelasari (2010), dan Kuryanto dan 
Syafruddin (2008) menyimpulkan 
bahwa intellectual capital tidak 
berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. Pada penelitian terdahulu, 
objek penelitian banyak dilakukan di 
industri-industri keuangan dan LQ-45. 
Penelitian ini akan mengukur pengaruh 
intellectual capital terhadap kinerja 
keuangan perusahaan publik (non 
keuangan) di Indonesia. Beberapa 
modifikasi yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah pada indikator 
variabel kinerja, sampel perusahaan, 

periode penelitian serta range tahun 
penelitian. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1. Rancangan atau Desain 

Penelitian 
Penelitian ini dirancang sebagai 

penelitian kuantitatif untuk menjelaskan 
pengaruh intellectual capital terhadap 
kinerja keuangan dan pengaruh 
pertumbuhan intellectual capital 
terhadap kinerja keuangan pada tahun 
berikutnya menggunakan analisis 
regresi linear berganda. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian 
eksplanatori, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menguji antara satu 
variabel dengan variabel lainnya atau 
bagaimana suatu variabel 
memengaruhi variabel lainnya.  

 
2.2. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan publik non keuangan yaitu 
perusahaan yang tidak termasuk bank 
dan lembaga keuangan bukan bank 
(asuransi, kredit agensi, perusahaan 
sekuritas) yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2010-2013. 
Perusahaan dikelompokkan 
berdasarkan jenis industrinya, karena 
meskipun IC dipandang sangat penting 
bagi keberhasilan perusahaan, setiap 
perusahaan dari masing-masing 
industri memiliki karakteristik, strategi 
dan kebijakan yang berbeda-beda 
dalam membangun bisnisnya. Peneliti 
mengambil hanya perusahaan yang 
listing dan eksis pada tahun 2010- 2013 
untuk meminimalisir kemungkinan 
laporan keuangan yang tidak lengkap 
karena adanya krisis moneter pada 
sekitar tahun 1998 – 2000. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara purposive sampling yang 
memenuhi kriteria tertentu saja yang 
dapat digunakan sebagai sampel 
penelitian dengan tujuan untuk 
memperoleh sampel yang representatif. 
Kriteria tersebut adalah : 1) 
Perusahaan yang dianalisis adalah 
perusahaan yang listing di BEI sebelum 
tahun 2010. 2) Perusahaan 
menerbitkan laporan keuangan secara 
teratur selama tahun 2010 hingga 
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tahun 2013. 3) Perusahaan 
membukukan Earning Before Interest 
and Tax (EBIT) positif atau tidak 
menderita rugi (loss). Kriteria ini 
diperlukan untuk menghitung nilai buku 
pasar saham. EPS dapat dihitung jika 
perusahaan memperoleh laba positif. 4) 
Perusahaan memiliki saldo ekuitas 
yang positif. Kriteria ini untuk 
menghindari bias dalam perhitungan 
rasio jika ekuitas negatif. 5) 
Perusahaan membayar dividen secara 
terus-menerus selama periode 
pengamatan. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa perusahaan 
dapat mengolah modal dan aset yang 
dimilikinya dengan sebaik mungkin, 
selain itu dapat terlihat pula tingkat 
kepercayaan yang dimiliki perusahaan 
dari stakeholdersnya. 

 
2.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dari laporan keuangan 
(financial report) yang dapat diakses 
melalui website www.idx.co.id. 

 
2.4. Metode Analisis Data 

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi dengan cara 
mengumpulkan data dengan kategori 
dan klasifikasi dari berbagai sumber 
dan juga data dari Laporan Keuangan 
yang dipublikasikan oleh BEI yang 
berhubungan dengan masalah yang 
akan diteliti. 
 
3. HASIL PENELITIAN 
 Hasil pengujian statistik 
deskriptif pada penelitian ini ditunjukkan 
pada Tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel 
Penelitian 

Variabel Minimal Maksimal 
Rata-
rata 

Std. 
Dev. 

ROA t -0,024 0,049 2,954 1,187 
EPS t -0,047 0,071 9,711 5,730 
MBV t -0,053 0,065 1,516 0,599 
ROA t+1 -0,048 0,096 2,747 1,316 
EPS t+1 -0,104 0,118 5,641 3,933 
MBV t+1 -0,098 0,132 1,592 0,829 
ROGIC 1 -0,028 0,053 2,952 1,218 
ROGIC 2 -0,043 0,078 9,991 5,744 
ROGIC 3 -0,048 0,06 1,534 0,615 

Keterangan : 
ROA adalah Return On Assets 
diperoleh dari pembagian pendapatan 
sebelum pajak dengan asset yang 
dimiliki. EPS adalah Earning Per Share 
diperoleh dari pembagian pendapatan 
setelah pajak dengan jumlah saham 
beredar. MBV adalah Market to Book 
Value Ratio diperoleh dari pembagian 
nilai pasar atas nilai buku. ROGIC 
adalah Rate of Growth of IC diperoleh 
dari pengurangan atau selisih dari nilai 
IC pertahunnya. ROGIC1 adalah 
ROGIC adalah Rate of Growth of IC 
pada tahun pertama, ROGIC2adalah 
ROGIC adalah Rate of Growth of IC 
pada tahun kedua, ROGIC3 adalah 
ROGIC adalah Rate of Growth of IC 
pada tahun ketiga.  

Pada Tabel 1. tampak bahwa 
secara rata-rata perusahaan yang 
diteliti memiliki ROA positif pada 
periode tahun berjalan, dan pada 
periode tahun kemudian (t+1). Sejalan 
dengan nilai ROA, rata-rata EPS juga 
positif pada periode tersebut. Nilai rata-
rata MBV pada dua periode tersebut 
juga positif. Nilai deviasi standart lebih 
rendah daripada nilai rata-rata 
sehingga dapat dinyatakan bahwa data 
penelitian tidak terlalu menyebar. Hasil 
pengujian analisis regresi ditunjukkan 
pada tabel 2, 3 dan 4 di bawah ini: 

Tabel 2.  Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

Model Prediksi 

ROA t EPS t MBV t 

Koef. 
t-hitung 

(Sig) 
Koef. 

t-hitung 
(Sig) 

Koef. 
t-hitung 

(Sig) 

Konstanta   
8,590 

(0,000) 
 

8,360 
(0,000) 

 
7,183 

(0,000) 

VACA + 
-

0,346 
-6,616 
(0,000) 

-
0,180 

-3,279 
(0,001) 

-
0,205 

-3,783 
(0,000) 

VAHU + 0,142 
2,703 

(0,007) 
0,067 

1,207 
(0,228) 

0,165 
3,020 

(0,003) 

STVA + 0,111 
2,122 

(0,035) 
-

0,223 
-4,064 
(0,000) 

0,145 
2,669 

(0,008) 

http://www.idx.co.id/
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Keterangan: 
VACA adalah Value Added Capital 

Employed merupakan perbandingan 
antara value added (VA) dengan 
ekuitas perusahaan (CE), VAHU adalah 
Value Added Human Capital (VAHU). 
VAHU diperoleh dari perbandingan VA 
dengan HC. STVA adalah Structural 
Capital Value Added merupakan 
perbandingan modal structural dengan 
value added pada tahun tersebut. ROAt 
adalah Return On Assets pada tahun 
berjalan. Diperoleh dari pembagian 
pendapatan sebelum pajak dengan 
asset yang dimiliki pada tahun tersebut. 
EPSt adalah Earning Per Share pada 
tahun berjalan. Diperoleh dari 
pembagian pendapatan setelah pajak 
dengan jumlah saham beredar pada 
tahun tersebut. MBVt adalah Market to 
Book Value Ratio pada tahun berjalan. 
Diperoleh dari pembagian dari nilai 
pasar dengan nilai buku pada tahun 
tersebut. Variabel dependent Hipotesis 
1: ROAt, EPSt, MBVt.  

Pada Tabel 2 dapat diketahui 
bahwa hasil pengujian menunjukkan 
VACA berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap ROAt, EPSt dan 
MBVt. Nilai signifikasi masing-masing 

variabel adalah 0,000; 0,001 dan 0,000. 
Walaupun pengaruhnya signifikan 
terhadap kinerja keuangan, arah 
koefisien VACA ternyata negative. 
VAHU diharapkan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap dua proksi 
kinerja keuangan yaitu ROA dan MBV 
dengan nilai signifikasi masing-masing 
adalah 0,007 dan 0,003. Sedangkan 
untuk EPS sebagai proksi kinerja 
keuangan, VAHU berpengaruh positif 
tetapi tidak signifikan. Nilai signifikasi 
VAHU terhadap EPS adalah 0,228. 
Proksi ketiga IC adalah STVA yang 
diharapkan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ROA dan MBV yaitu 
masing-masing 0,000 dan 0,008, tetapi 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap EPS dengan nilai signifikasi 
0,035. Secara umum, pengujian 
hipotesis pertama menunjukkan bahwa 
konsistensi pengaruh positif dan 
signifikan hanya ditentukan pada VAHU 
dan STVA terhadap ROA dan MBV. 
Sedangkan VACA justru berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap ketiga 
proksi kinerja keuangan. Oleh karena 
itu penelitian tidak berhasil 
membuktikan bahwa IC berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan pada tahun berjalan.  

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Model Prediksi 

ROA t+1 EPS t+1 MBV t+1 

Koef. 
t-hitung 

(Sig) 
Koef. 

t-hitung 
(Sig) 

Koef. 
t-hitung 

(Sig) 

Konstanta   
6,902 

(0,000) 
 

4,037 
(0,000) 

 
7,139 

(0,000) 

VACA + 
-

0,264 
-2,317 
(0,023) 

0,018 
0,148 

(0,882) 
-

0,166 
-1,572 
(0,120) 

VAHU + 
-

0,317 
-2,938 
(0,004) 

-
0,017 

-0,150 
(0,881) 

-
0,500 

-5,005 
(0,000) 

STVA + 0,134 
1,225 

(0,225) 
-

0,382 
-3,346 
(0,001) 

0,097 
0,956 

(0,342) 

Keterangan : 
VACA adalah Value Added Capital 

Employed merupakan perbandingan 
antara value added (VA) dengan 
ekuitas perusahaan (CE), VAHU adalah 
Value Added Human Capital (VAHU). 
VAHU diperoleh dari perbandingan VA 
dengan HC. STVA adalah Structural 
Capital Value Added merupakan 
perbandingan modal structural dengan 
value added. ROAt+1 adalah Return On 
Assets pada tahun berikutnya diperoleh 

dari pembagian pendapatan sebelum 
pajak dengan asset yang dimiliki. EPS 

t+1 adalah Earning Per Share pada 
tahun berikutnya diperoleh dari 
pembagian pendapatan setelah pajak 
dengan jumlah saham beredar. MBV t+1 
adalah Market to Book Value Ratio 
pada tahun berikutnya diperoleh dari 
pembagian dari nilai pasar dengan nilai 
buku. 

Pada Tabel 3. diketahui bahwa 
hasil pengujian menunjukkan VACA 
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berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap nilai ROA dan MBV pada 
tahun berikutnya dengan nilai signifikasi 
masing-masing 0,023 dan 0,120. 
Namun VACA berpengaruh positif dan 
signifikan pada nilai EPS pada tahun 
berikutnya dengan nilai signifikasi 
0,882. Hal ini tidak sejalan dengan 
yang diharapkan bahwa VACA akan 
berpengaruh positif dan signifikan pada 
proksi kinerja keuangan ROA dan MBV 
pada tahun berikutnya. Nilai VAHU 

berpengaruh negatif dan signifikan 
pada ROA, EPS dan MBV tahun 
berikutnya dengan nilai signifikasi < 
0,05. Sedangkan STVA berpengaruh 
positif dan tidak signifikan pada proksi 
kinerja keuangan ROA dan MBV pada 
tahun berikutnya dengan nilai masing-
masing 0,225 dan 0,235. Sedangkan 
STVA berpengaruh negatif dan 
signifikan pada proksi kinerja keuangan 
EPS dengan nilai signifikasi 0,001. 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga 

Model Prediksi 
ROA t+1 EPS t+1 MBV t+1 

Koef. 
t-hitung 

(Sig) 
Koef. 

t-hitung 
(Sig) 

Koef. 
t-hitung 

(Sig) 

Konstanta   
18,141 
(0,000) 

 
13,872 
(0,000) 

 
0,270 

(0,787) 

ROGIC1 - 
-

0,223 
-3,497 
(0,001) 

-
0,069 

-1,049 
(0,295) 

-
0,001 

-0,022 
(0,982) 

ROGIC2 + 0,197 
3,094 

(0,002) 
0,169 

2,586 
(0,010) 

0,040 
0,806 

(0,421) 

ROGIC3 + 0,098 
1,549 

(0,123) 
-

0,128 
-1,984  
(0,048) 

0,659 
13,301 
(0,000) 

Keterangan : 
ROGIC1 adalah Rate of Growth 

IC merupakan yang merupakan selisih 
antara nilai IC tahun ke-t dengan nilai 
IC tahun ke-t-1, ROAt+1 adalah Return 
On Assets pada tahun berikutnya 
diperoleh dari pembagian pendapatan 
sebelum pajak dengan asset yang 
dimiliki. EPS t+1 adalah Earning Per 
Share pada tahun berikutnya diperoleh 
dari pembagian pendapatan setelah 
pajak dengan jumlah saham beredar. 
MBV t+1 adalah Market to Book Value 
Ratio pada tahun berikutnya diperoleh 
dari pembagian dari nilai pasar dengan 
nilai buku. 

Pada Tabel 4 diketahui bahwa 
nilai ROGIC1 berpengaruh negatif dan 
signifikan pada kinerja keuangan 
dengan proksi ROA tahun berikutnya 
dengan nilai signifikasi dibawah 0,05 
yaitu 0,001. Hal ini sesuai dengan 
prediksi bahwa ROGIC1 akan 
berpengaruh positif dan signifikan pada 
kinerja keuangan yang ditunjukkan 
dengan proksi ROA. ROGIC2 memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan 
pada kinerja tahun berikutnya yang 
ditunjukkan pada proksi ROA dan EPS 
namun tidak signifikan pada proksi 
MBV. Nilai signifikasi terhadap ROA 

adalah 0,002, terhadap EPS adalah 
0,010 dan terhadap MBV adalah 0,421. 
Sedangkan ROGIC3 juga memiliki 
pengaruh positif dan signifikan pada 
ROA dan MBV tahun berikutnya 
dengan nilai signifikasi masing-masing 
adalah 0,002 dan 0,421, namun 
berpengaruh negatif dan signifikan 
pada EPS ditahun berikutnya dengan 
nilai signifikasi 0,048. Hal tersebut tidak 
sesuai dengan prediksi bahwa ROGIC3 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan untuk proksi 
EPS pada tahun berikutnya. 

 
4. PEMBAHASAN 
4.1. Pengaruh IC (VAIC™) Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan 
Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan variabel IC, yaitu VACA, 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ketiga proksi kinerja 
keuangan yaitu ROA, EPS dan MBV 
pada tahun berjalan. Walaupun 
pengaruhnya signifikan terhadap 
kinerja keuangan, arah koefisien VACA 
ternyata negatif. Arah negatif 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 
nilai kinerja keuangan, penggunaan 
modal fisik yang menambah nilai 
tambah perusahaan akan menurun.  
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Hasil uji hipotesis pada proksi 
VAHU berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap dua proksi kinerja 
keuangan yaitu ROA dan MBV. 
Sedangkan untuk EPS sebagai proksi 
kinerja keuangan, VAHU berpengaruh 
positif tetapi tidak signifikan. Arah 
positif menunjukkan bahwa 
pengeluaran yang digunakan untuk 
kepentingan peningkatan kualitas 
karyawan, dapat meningkatkan pula 
nilai tambah dan akhirnya membuat 
kinerja keuangan perusahan lebih baik.  

Proksi ketiga IC adalah STVA yang 
diharapkan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ROA dan MBV, 
tetapi justru berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap EPS. Arah positif 
menunjukkan bahwa pengelolaan 
modal structural oleh perusahaan 
menghasilkan nilai tambah yang 
akhirnya berpengaruh meningkatkan 
kinerja keuangan perusahaan tersebut. 
Dalam hal ini, STVA memberi dampak 
baik terhadap peningkatan kinerja 
perusahaan yang ditunjukkan oleh 
proksi ROA dan MBV. Sedangkan pada 
proksi EPS menunjukkan arah negatif, 
yang berarti pengelolaan modal 
struktural perusahaan justru tidak 
memengaruhi kemampuan perusahaan 
dalam meningkatkan harga per lembar 
saham pada tahun berjalan. Pengujian 
hipotesis pertama menunjukkan bahwa 
konsistensi pengaruh positif dan 
signifikan hanya ditemukan pada VAHU 
dan STVA terhadap ROA dan MBV. 
Sedangkan VACA justru berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap ketiga 
proksi kinerja keuangan. Oleh karena 
itu penelitian tidak berhasil 
membuktikan bahwa IC berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan pada tahun berjalan. Hal ini 
senada dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Pulic (1999) yang 
membuktikan bahwa IC dapat 
memengaruhi kinerja keuangan pada 
tahun berjalan.  

Hasil temuan ini mengindikasikan 
bahwa pada perusahaan sampel, IC 
memberikan dukungan yang kuat pada 
teori stakeholder yang menekankan 
pada laba akuntansi dan keakuratan 
value added dalam menentukan return. 

Hasil pengujian ini juga sesuai dengan 
resource-based theory yang 
menjelaskan bahwa perusahaan dapat 
mempertahankan produktivitas dengan 
keunggulan kompetitif yang dimiliki 
perusahaan dengan cara 
mengimplementasikan strategi untuk 
menciptakan value added dalam hal ini 
IC yang tidak mudah ditiru oleh pesaing 
perusahaan. Hasil penemuan penelitian 
ini sama dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Belkaoui (2003) di 
Amerika Serikat, Chen et al (2005) di 
Taiwan, serta Firer dan Williams (2003) 
di Afrika Selatan yang menyatakan 
bahwa IC memiliki pengaruh signifikan 
dan memiliki hubungan positif dengan 
kinerja perusahaan.   

  
4.2. Pengaruh IC (VAIC™) terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan di 
Masa Depan 
Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa VACA 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap nilai ROA dan MBV pada 
tahun berikutnya, namun berpengaruh 
positif dan signifikan pada nilai EPS 
pada tahun berikutnya. Hal ini tidak 
sejalan dengan yang diharapkan bahwa 
VACA akan berpengaruh positif dan 
signifikan pada proksi kinerja keuangan 
ROA dan MBV pada tahun berikutnya. 
Nilai VAHU berpengaruh negatif dan 
signifikan pada ROA, EPS dan MBV 
tahun berikutnya. Sedangkan STVA 
berpengaruh positif dan signifikan pada 
seluruh proksi kinerja keuangan pada 
tahun berikutnya. 

Dari hasil penelitian, tidak semua 
variabel IC memiliki pengaruh sesuai 
dengan yang diprediksikan. 
Rasionalisasi yang dapat diberikan 
untuk menjelaskan temuan ini adalah: 
Pertama, secara umum dalam tiga 
tahun pengamatan, value added 
terbesar yang dimiliki perusahaan 
dihasilkan oleh efisiensi dari human 
capital. Artinya, perusahaan di 
Indonesia telah berhasil 
“memanfaatkan” dan memaksimalkan 
keahlian, pengetahuan, jaringan, dan 
olah pikir karyawannya untuk 
menciptakan nilai bagi perusahaan. 
Dari sisi shareholder, kondisi ini jelas 
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menguntungkan karena menunjukkan 
kemampuan manajemen dalam 
mengelola organisasi untuk 
kepentingan pemegang saham 
(pemilik). Hal ini juga dibuktikan dengan 
data statistik bahwa ukuran kinerja 
yang dipengaruhi oleh efisiensi human 
capital adalah ROA yang merupakan 
salah satu ukuran untuk kepentingan 
shareholder. Kedua, dalam pandangan 
teori stakeholder, perusahaan memiliki 
stakeholders, bukan sekedar 
shareholder. Kelompok-kelompok 
‘stake’ tersebut meliputi pemegang 
saham, karyawan, pelanggan, 
pemasok, kreditor, pemerintah, dan 
masyarakat (Riahi-Belkaoui, 2003). 
Dalam konteks ini, karyawan telah 
berhasil ditempatkan dan 
menempatkan diri dalam posisi sebagai 
stakeholders perusahaan, sehingga 
mereka memaksimalkan intellectual 
ability-nya untuk menciptakan nilai bagi 
perusahaan. Nilai pengaruh negatif 
pada variabel ini dipengaruhi oleh 
banyaknya varian perusahaan sample 
yang tidak dikelompokkan berdasar 
bidang kerja. Sebagaimana diketahui 
bahwa terdapat perbedaan cara setiap 
perusahaan menggunakan sumber 
daya yang dimilikinya disesuaikan 
dengan kebutuhan perusahaan, yang 
erat kaitannya dengan bidang kerja 
masing-masing perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
Tan et al. (2007) dan Ulum (2008). Tan 
et al. (2007) menyatakan bahwa 
semakin tinggi nilai IC sebuah 
perusahaan, semakin tinggi kinerja 
masa depan perusahaan. Sedangkan 
Ulum (2008) menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh negatif IC (VAIC™) 
terhadap kinerja keuangan perusahaan 
masa depan (dengan jarak 1 tahun). 
Dapat dimungkinkan jika IC merupakan 
modal jangka panjang, maka 
pengaruhnya terhadap kinerja 
keuangan perusahaan mungkin akan 
terlihat atau lebih terlihat dalam jangka 
waktu yang lebih lama, satu tahun atau 
lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pengelolaan dan pengembangan IC 
perusahaan sebagai modal jangka 
panjang akan berdampak terhadap 

kinerja keuangan meskipun 
pengaruhnya lebih terlihat dalam 
jangka waktu yang lebih lama karena 
IC juga dapat memprediksi kinerja 
keuangan masa depan (Chen et al., 
2005; Tan et al., 2007; Fitz-enz, 2002). 

 
4.3. Pengaruh Rate of Growth of 

Intellectual Capital (ROGIC) 
terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan di Masa Depan 
Hipotesis ketiga diuji untuk 

mengetahui apakah ROGIC 
berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan perusahaan di masa depan. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa nilai ROGIC1 berpengaruh 
negative dan signifikan pada kinerja 
keuangan tahun berikutnya. Hal ini 
tidak sesuai dengan prediksi bahwa 
ROGIC1 akan berpengaruh positif dan 
signifikan pada kinerja keuangan. 
ROGIC2 memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan pada kinerja tahun 
berikutnya. Sedangkan ROGIC3 juga 
memiliki pengaruh positif dan signifikan 
pada ROA dan MBV tahun berikutnya, 
namun berpengaruh negatif dan 
signifikan pada EPS ditahun berikutnya. 
Hal tersebut tidak sesuai dengan 
prediksi bahwa ROGIC3 akan 
berpengaruh positif dan signifikan pada 
kinerja keuangan untuk proksi EPS 
pada tahun berikutnya. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan Kuryanto (2008) dan 
Ulum (2008), dimana disebutkan bahwa 
ROGIC tidak berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan masa depan 
perusahaan. Jika semakin tinggi nilai IC 
perusahaan, maka akan semakin tinggi 
nilai kinerja masa depannya, maka 
logikanya tingkat pertumbuhan IC 
berpengaruh terhadap kinerja masa 
depan perusahaan. Hasil hipotesis 
ketiga ini mengkonfirmasi ulang hasil 
dari hipotesis kedua. Namun pada 
penelitian ini hipotesis ketiga ini tidak 
menunjukkan pengaruh positif.  

IC adalah alat kompetitif sehingga 
perusahaan harus mengelola dan 
mengembangkan IC untuk menjaga 
tingkat kompetitif perusahaan tersebut 
(Kuryanto, 2008). Sehingga dari hasil 
hipotesis ketiga ini dapat dimungkinkan 
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bahwa perusahaan di Indonesia masih 
kurang dalam usaha pengembangan IC 
yang dimilikinya. Akibatnya, walaupun 
pada hipotesis kedua diperoleh bahwa 
IC tidak berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan perusahaan di masa 
depan, pertumbuhan IC juga tidak 
berpengaruh positif. Selain itu, hal ini 
menunjukkan bahwa komponen IC 
belum menjadi suatu komponen utama 
perusahaan, sehingga tingkat 
pertumbuhannya sulit untuk mengukur 
kinerja perusahaan di masa yang akan 
datang, meskipun lebih dari tiga tahun 
rata-rata penelitian. 

Hasil penelitian memberikan bukti 
empiris bahwa IC berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas (positif) 
dan produktivitas (negatif), namun tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
penilaian pasar. Hasil temuan ini 
mengindikasikan bahwa IC 
memberikan kontribusi yang kuat pada 
teori stakeholder yang menekankan 
pada laba akuntansi dan keakuratan 
value added dalam menentukan return. 
Hasil pengujian ini juga sesuai dengan 
resource-based theory yang 
menjelaskan bahwa perusahaan dapat 
mempertahankan produktivitas dengan 
keunggulan kompetitif yang dimiliki 
perusahaan dengan cara 
mengimplementasikan strategi untuk 
menciptakan value added dalam hal ini 
IC yang tidak mudah ditiru oleh pesaing 
perusahaan. Physical capital tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas, produktivitas, dan 
penilaian pasar. Hal ini memberi 
indikasi bahwa physical asset pada 
perusahaan knowledge based bukan 
merupakan asset utama yang dapat 
meningkatkan kinerja perusahan. Hasil 
ini sesuai dengan kondisi saat ini 
dimana dalam perusahaan terdapat 
intangible asset yang belum mampu 
diukur dan dilaporkan dalam laporan 
keuangan. Human capital berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas, 
namun tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas dan penilaian 
pasar. Hasil ini sesuai dengan teori 
human capital yang menyatakan bahwa 
human capital yang produktif dengan 

tingkat keahlian, pengetahuan dan 
pengalaman serta tingkat kesehatan 
yang tinggi dapat menguntungkan 
perusahaan dan menjadi unsur 
potensial dalam peningkatan 
produktivitas. Structural capital 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas dan produktivitas, namun 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penilaian pasar. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan resource-based theory 
yang menjelaskan bahwa sumber daya 
perusahaan terdiri dari tiga jenis 
sumber daya yaitu sumber daya fisik, 
sumber daya manusia dan 
organisasional/struktur yang memberi 
nilai tambah untuk memperoleh 
profitabilitas. 

5. KESIMPULAN DAN 
KETERBATASAN 

5.1. Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh Intellectual 
Capital (VAIC™) terhadap kinerja 
keuangan dengan menggunakan 
variabel IC adalah Value Added Capital 
Employed (VACA), Value Added 
Human Capital (VAHU), dan Structural 
Capital Value Added (STVA). Variabel 
kinerja keuangan menggunakan proksi 
Return On Assets (ROA), Earning Per 
Share (EPS) dan Market to Book Value 
Ratio (MBV) pada tahun 2010 sampai 
tahun 2013. Sampel penelitian yang 
terpilih sebanyak 78 perusahaan. 
Berdasarkan hasil dari analisis data 
dan pembahasan, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

a. Intellectual Capital (VAIC™)  
berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pada tahun berjalan. 
Meskipun VACA tidak sesuai 
dengan prediksi, VAHU dan 
STVA menunjukkan pengaruh 
positif terhadap ketiga proksi 
kinerja keuangan. 

b. Intellectual Capital (VAIC™)  
berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pada tahun berikutnya. 
Hasil penelitian cenderung 
berpengaruh negatif, namun 
memberikan impact kepada 
ketiga proksi kinerja keuangan. 
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c. Rate of Growth of Intellectual 

Capital (ROGIC) berpengaruh 
negatif terhadap kinerja keuangan 
perusahaan di masa depan. 
Pengaruh positif hanya 
ditunjukkan pada tahun kedua, 
dan tidak untuk tahun berikutnya. 
 

5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

a. Penelitian ini hanya menggunakan 
satu model pengukuran IC yaitu 
model Pulic untuk seluruh jenis 
perusahaan non keuangan. Hasil 
dari pengukuran ini tidak dapat 
digunakan sebagai satuan 
pengukuran yang dapat digunakan 
pada seluruh jenis perusahaan. 

b. Penelitian ini menggunakan 
pengamatan selama empat tahun 
laporan keuangan perusahaan. 
Hasil penelitian belum 
menunjukkan impact IC yang 
memengaruhi kinerja keuangan 
pada masa pengamatan tersebut. 

c. Penelitian ini hanya menggunakan 
tiga proksi kinerja keuangan. 
Proksi lain sebagai indikator kinerja 
keuangan dapat digunakan. 
Misalnya PER, ROE atau ATO. 
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