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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Landasan Teori 

2.1.1    Pasar Modal 

Pengertian pasar modal menurut UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 

adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar sekuritas atau pasar modal 

yang merupakan pasar tempat modal ekuitas dikumpulkan adalah tempat saham-

saham para pemegang saham diperdagangkan (Hendriksen dan Van Breda, 2000).  

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi (Martalena dan Malinda, 2011). 

Pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat (investor). Kedua, pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana.  

Secara umum tujuan akuntansi yang didasarkan pada pasar adalah 

menyediakan informasi yang memungkinkan pengalokasian sumber daya yang 

optimal dan memungkinkan investor memiliki portofolio sekuritas yang optimal 

menurut preferensi risiko (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Dengan kata lain, 

informasi diperlukan dalam menetapkan harga-harga sekuritas yang 
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mencerminkan hubungan risiko dan imbalan. Pasar efisien (market efficient) 

adalah suatu kondisi dimana informasi tentang semua harga dapat diperoleh 

secara terbuka dan cepat tanpa ada hambatan yang khusus.  

Menurut Irham dan Hadi (2009), agar tercipta suatu pasar modal yang 

efisien, terdapat syarat-syarat umum yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Disclosure. Berbagai informasi pengetahuan dan perkiraan direfleksikan 

atau tergambarkan secara akurat dalam harga pasar. Masing-masing 

pihak mengetahui sebab-musabab naik-turunnya harga tersebut dari 

berbagai perolehan informasi baik dari sisi fundamental dan teknikal 

analisis. Data-data tersebut dapat diperoleh tanpa ada batas dan biaya 

dengan waktu yang cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

b. Pasar dalam keadaan seimbang. Usaha untuk memasukan informasi baru 

akan menghasilkan nilai intrinsik saham yang memungkinkan terciptanya 

equilibrium pasar. 

c. Kondisi pasar berlangsung secara bebas. Tidak ada seorang pun yang 

bisa mempengaruhi kondisi harga di pasar. Berbagai pihak memperoleh 

informasi yang sama dan tidak ada saling intervensi.  

2.1.2    Laporan Keuangan Perbankan 

 Perbankan wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada para 

stakeholder yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi 
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keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna 

laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan 

keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk 

pengambilan keputusan, seperti dalam laporan berikut ini (Bank Indonesia, 2008). 

a. Laporan Posisi Keuangan 

Posisi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini 

berguna untuk memprediksi kemampuan bank di masa depan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, memprediksi kemampuan bank dalam 

memenuhi komitmen keuangan bank tergambar dalam laporan posisi 

keuangan. 

b. Laporan Kinerja 

Informasi kinerja bank diperlukan untuk menilai perubahan potensial  

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 

Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas bank dalam 

perumusan tentang efektivitas bank dalam memanfaatkan sumber daya. 

Informasi kinerja bank tergambar dalam laporan laba rugi. 

c. Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Informasi perubahan posisi keuangan bank, antara lain: 

1) Perubahan kas dan setara kas 
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Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai 

kemampuan bank menghasilkan arus kas pada setiap aktivitas. 

Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang 

berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi 

perubahan kas dan setara kas tergambar dalam laporan arus kas. 

2) Perubahan ekuitas 

Informasi perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk 

mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan 

pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal 

dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan. Informasi 

perubahan ekuitas tergambar dalam laporan perubahan ekuitas. 

2.1.2.1 Pemakai Laporan Keuangan 

Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk 

memenuhi kepentingan berbagai pihak, di samping pihak manajemen dan pemilik 

perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh bank akan memberikan berbagai manfaat kepada pihak yang 

membutuhkannya.  
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Dengan membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat 

melakukan tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan 

dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya.  

Laporan keuangan juga berguna untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan beserta 

penggunaannya sebagai berikut. 

1. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang 

disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada 

dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan 

adanya laporan keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank 

bersangkutan. Selain itu, dengan diumumkannya laporan keuangan 

secara luas, maka bonafiditas dari bank yang bersangkutan akan 

diketahui dengan mudah sehingga bagi calon debitur akan dapat memilih 

bank mana yang akan mampu membiayai proyeknya. 

2. Pemegang Saham 

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap 

laporan keuangan untuk kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba 

dan pengembangan usaha bank tersebut. Jika dianggap tidak memuaskan 

maka kemungkinan manajemen yang ada sekarang akan segera diganti. 

Penilaian saham akan lebih ditekankan pada kemampuan manajemen 

dalam mengembangkan modalnya untuk memperoleh laba yang rasional, 
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dan kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mendukung 

perkembangan usahanya. 

3. Manajemen Bank 

Untuk menilai kinerja bank dalam mencapai target-target yang telah 

ditetapkan. Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam 

mengelola sumber daya yang dimilikinya. 

4. Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, 

sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan 

kesejahteraan apabila bank memperoleh keuntungan dan sebaliknya. Hal 

ini dikarenakan bank sebagai perusahaan jasa memang selayaknya 

kesejahteraan karyawaan harus mendapatkan perhatian yang lebih, 

mengingat para karyawan harus mendapatkan faktor produksinya yang 

utama. Di samping itu dengan mengetahui perkembangan keuangannya, 

para karyawan juga berkepentingan terhadap penghasilan yang 

diterimanya tiap akhir tahun apakah sudah sepadan dengan pengorbanan 

yang diberikan kepada bank di mana dia bekerja. 

5. Bagi Perpajakan 

Pihak pajak akan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dalam 

menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang bersangkutan, 

dengan mempelajari laporan keuangan yang telah diumumkan. Hal ini 

karena laba bank yang bersangkutan akan terlihat lebih jelas dari laporan 

laba rugi. Selain itu dapat mengukur kewajaran laba atau rugi yang 
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diumumkan tersebut. Pihak pajak juga akan membandingkannya dengan 

bank-bank lain yang sejenis. 

6. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah, baik bank pemerintah maupun bank swasta adalah 

untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan 

kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu. 

Mengingat kedudukannya yang sangat strategis tersebut, tidaklah 

mengherankan apabila Bank Indonesia merasa perlu mengadakan 

pengawasan dan pembinaan intensif terhadap bank-bank pemerintah 

maupun bank-bank swasta. Bahkan jika perlu akan ikut campur tangan 

langsung apabila ada suatu bank mengalami berbagai kesulitan yang 

serius, dan sudah tentu hal ini pula cukup melegakan para penyimpan 

dana. 

2.1.3    Resource Based Theory 

Resource-Based Theory adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam 

teori manajemen strategik dan keunggulan kompetitif perusahaan yang menyakini 

bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang 

unggul. Dalam konteks untuk menjelaskan pengaruh modal intelektual terhadap 

kinerja keuangan, Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa menurut pandangan 

Resource-Based Theory perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dan 

kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan 
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asset-aset strategis yang penting. Aset-aset strategis tersebut termasuk aset 

berwujud maupun aset tak berwujud.  

2.1.4    Teori Stakeholder 

Stakeholder theory beranggapan bahwa perusahaan yang berkomitmen 

untuk melaporkan aktivitasnya termasuk intellectual capital disclosure kepada 

stakeholder, biasanya bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan dan 

keberlanjutan pembentukan nilai untuk semua stakeholder (Ernst dan 

Young,1999).  

Teori ini memelihara hubungan stakeholder yang mencakup semua 

bentuk hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Berdasarkan 

teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas 

yang dianggap penting oleh stakeholder dan melaporkan kembali aktivitas-

aktivitas tersebut pada stakeholder. 

Istilah stakeholder dalam definisi klasik adalah definisi Freeman dan 

Reed (1983) dalam Ulum (2009) yang menyatakan bahwa stakeholder adalah: 

“any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 

organization’s objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s 

objectives”. 

Teori ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk 

disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi 

mereka, bahkan ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi 
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tersebut dan bahkan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran 

yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004 dalam 

Ulum, 2009). 

2.1.5    Teori Legitimasi 

Teori legitimasi sangat erat dengan pelaporan modal intelektual. 

Perusahaan sepertinya lebih cenderung melaporkan modal intelektual mereka jika 

mereka memiliki kebutuhan khusus untuk melakukannya.  Menurut pandangan 

teori legitimasi, perusahaan akan terdorong menunjukkan modal intelektualnya 

dalam laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari publik atas kekayaan 

intelektualnya. 

Menurut Guthrie et al. (2004) dalam Suhardjanto & Wardhani (2010), 

legitimacy theory berhubungan erat dengan pelaporan modal intelektual. 

Perusahaan lebih mungkin untuk melaporkan intangibles mereka, jika mereka 

memiliki kebutuhan yang spesifik untuk melakukannya. Mereka tidak dapat 

melegitimasi status mereka hanya lewat hard asset yang diakui sebagai simbol 

kesuksesan tradisional perusahaan.  

2.1.6    Teori Sinyal 

Teori sinyal mengindikasikan bahwa organisasi akan berusaha untuk 

menunjukkan sinyal positif kepada investor melalui mekanisme annual report 

(Miller dan Whiting, 2005). Manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan 

private information secara sukarela karena mereka berharap informasi tersebut 



21 
 

 
 

dapat diinterprestasikan sebagai sinyal positif yang berhubungan dengan kinerja 

perusahaan. tindakan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi asimetri informasi 

antara agent dan principal (Olivera et al., 2004).   

Pengungkapan sukarela tentang informasi modal intelektual 

memungkinkan investor dan stakeholder lainnya untuk dapat menilai kemampuan 

perusahaan dengan lebih baik, dan mengurangi risiko persepsian (Williams, 2001, 

Miller dan Whiting, 2005). Perusahaan mengungkapkan informasi modal 

intelektual pada annual report dalam rangka memuaskan kebutuhan informasi 

investor dan investor potensial, serta meningkatkan nilai perusahaan (Miller dan 

Whiting, 2005). 

2.1.7    Aset 

Suatu aset sangat penting bagi perusahaan karena merupakan sumber 

hidup perusahaan. Tanpa adanya aset, sebuah perusahaan akan sulit untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Aset telah dianggap sebagai faktor 

penting dalam kinerja organisasi karena aset menentukan nilai organisasi 

(Santoso, 2011). Menurut konsep pertambahan nilai (accretion concept), jika 

tidak adanya transaksi modal, laba perusahaan terjadi ketika nilai aset naik 

(Hendriksen dan Van Breda, 2000). 

Terdapat beberapa sumber yang mendefinisikan aset, salah satu 

diantaranya adalah Financial Accounting Standards Board (FASB). Menurut 

FASB (Statement of Financial Accounting Concepts‒SFAC No. 6, prg. 25), aset 
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merupakan manfaat ekonomik masa mendatang yang cukup pasti yang diperoleh 

atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau 

kejadian masa lalu. Serupa dengan yang diungkapkan FSAB dalam rerangka 

konseptualnya tersebut, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 

menyatakan bahwa aset adalah sumber daya yang: 

(a) Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan 

(b) Manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan 

diterima oleh entitas. 

Menurut Suwardjono (2005), aset berdasarkan aliran potensi jasa dapat 

digolongkan menjadi moneter dan non moneter. Aset moneter (monetary asset) 

merupakan klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat 

yang pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa 

tertentu. Perubahan harga tidak akan mempengaruhi besarnya klaim tersebut. Aset 

ini terdiri dari kas, piutang, dan investasi pada obligasi. Selain aset moneter, 

terdapat aset yang bukan merupakan klaim atas kas pada masa-masa mendatang 

yang disebut dengan aset non moneter. Aset non  moneter merupakan aset yang 

mengandung jumlah rupiah yang nilainya berubah-ubah seiring dengan 

berjalannya waktu. Aset ini meliputi persediaan, fasilitas fisis, investasi dalam 

saham, dan ekuitas. 

Penggolongan aset dalam laporan keuangan cukup beragam, selain dapat 

digolongkan menjadi aset moneter dan aset non moneter, aset juga dapat 

digolongkan berdasarkan tingkat penggunaan (rate of return) menjadi aset lancar 

dan aset tidak lancar (Suwardjono, 2005). Aset tidak lancar kemudian dapat 
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dikelompokkan kembali menjadi aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak 

berwujud (intangible asset).  

2.1.7.1  Aset Berwujud 

Kieso et al. (2011) menyatakan bahwa “Plant assets are tangible 

longlived assets used in the regular operations or the business”. Menurut PSAK 

16 (revisi 2011), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 

dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak 

lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih 

dari satu periode. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap adalah 

aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, bernilai 

material, digunakan dalam operasi normal perusahaan dan tidak dimaksudkan 

untuk dijual. 

Hendriksen dan Van Breda (2000) berpendapat bahwa aset tetap 

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : 

a. Aset tetap merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar 

atau mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal 

perusahaan.  

b. Semua aset tetap mempunyai umur terbatas dan pada akhir umurnya 

harus dibuang atau diganti. Umur ini dapat merupakan estimasi jumlah 

tahun yang didasarkan pada pemakaian dan keausan yang ditimbulkan 
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oleh unsur-unsurnya, atau dapat bersifat variabel tergantung pada jumlah 

penggunaan dan pemeliharaannya. 

c. Nilai aset tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan 

pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunaannya dan 

bukan dari pemaksaan suatu kontrak.  

d. Aset tetap seluruhnya bersifat non-moneter, manfaatnya diterima dari 

penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahannya menjadi sejumlah 

uang tertentu. 

e. Pada umumnya jasa yang diterima dari aset tetap ini meliputi suatu 

periode yang lebih panjang dari satu tahun atau satu siklus operasi 

perusahaan. 

Selama ini kesuksesan perusahaan bergantung pada bagaimana 

perusahaan tersebut mampu menggunakan aset berwujudnya, seperti persediaan, 

gedung, dan peralatan seperti mesin produksi, seefisien mungkin (Williams, 

2001). Namun, untuk dapat mengendalikan dan mengoperasikan aset tersebut 

tentu tidak terlepas dari biaya dan tenaga manusia seperti biaya penyimpanan 

barang dan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.  

2.1.7.2  Aset Tidak Berwujud 

Aset tidak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat 

kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristiknya yaitu tingginya 

ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik, seperti goodwill, 

patents, copyrights, merk dagang, leases leasehold, hak eksplorasi, natural 
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resources developments costs, proses teknologi, desain, lisensi, franchises, 

memberships, dan customer lists (Sastradipraja, 2010). 

Menurut Kieso et al. (2011) intangible asset mempunyai tiga 

karakteristik yaitu identifiable, lack physical, not monetary assets yang 

diklasifikasikan dalam aset tidak lancar. 

Intangible property adalah properti yang tidak dapat disentuh karena 

tidak mempunyai badan (Hendriksen dan Van Breda, 2000), secara lebih formal 

aset tidak berwujud dikatakan sebagai incorporeal (corpus=badan). Tidak 

mempunyai substansi di sini bukan berarti bahwa aset tersebut menjadi berkurang 

nilainya. 

 Dalam SFAC 5, paragraf 63, menetapkan bahwa suatu pos harus diakui 

bila memenuhi definisi yang tepat, dapat diukur, relevan, dan dapat diandalkan. 

Karena itu, pos aset tidak berwujud harus meangikuti aturan yang sama seperti 

pos lain. Setiap sumber daya tidak berwujud yang memenuhi kriteria sebagai aset 

seperti yang dituangkan dalam SFAC 6, paragraf 25 maka harus diakui sebagai 

aset sama seperti aset berwujud. PSAK 19 mendefinisikan aset tidak berwujud 

sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud 

fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan 

barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. 

Definisi PSAK 19 di atas merupakan adopsi dari pengertian yang 

disajikan oleh International Accounting Standard (IAS) 38 tentang intangible 

assets yang relatif sama dengan definisi yang diajukan dalam Financial Reporting 

Standard (FRS) 10 tentang goodwill dan intangible assets. Keduanya, baik IAS 38 
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maupun FRS 10, menyatakan bahwa aset tidak berwujud harus dapat 

diidentifikasi,  bukan aset keuangan (non-financial/non-monetary assets), dan 

tidak memiliki substansi fisik. Banyak yang beranggapan bahwa intangible dalam 

dunia bisnis hanyalah sebatas pada intellectual property/intangible assets saja, 

padahal sebenarnya intangible juga terdiri dari keunggulan kompetitif, jasa, 

kepuasan, tingkat pengetahuan dan masih banyak faktor lainnya. Intangible dalam 

bentuk ide, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, emotional intelligence, 

dan pengetahuan disebut sebagai soft intangible. Ketika soft intangible dituangkan 

maka soft intangible ini berubah menjadi hard intangible. Seperti halnya ketika 

seorang juru masak dalam menuangkan ide masakannya menjadi sebuah resep 

tertulis. Seringkali, istilah modal intelektual diperlakukan sebagai sinonim dari 

intangible assets, sebenarnya terdapat perbedaan antara modal intelektual dan aset 

tidak berwujud itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak hanya pada standar yang 

mengaturnya saja. Modal intelektual mencakup semua soft intangible yang 

bersifat menciptakan nilai bagi perusahaan (McShane dan Glinow, 2003). Modal 

intelektual berbentuk hard intangible yang memenuhi kriteria sebagai aset tidak 

berwujud, sesuai standar yang berlaku umum, maka ia dapat dikatakan sebagai 

intellectual property/intangible asset. Hubungan antara soft intangible, hard 

intangible, dan intangible assets dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Modal Intelektual dan Aset Tidak Berwujud 

 

2.1.8    Modal intelektual 

Klein dan Prusak (dalam Ulum, 2009) memberikan definisi awal tentang 

modal intelektual; modal intelektual adalah “material yang disusun, direkam, dan 

digunakan untuk menghasilkan nilai asset yang lebih tinggi”. Roos et.al. (1997) 

dalam Ulum (2009) menyatakan bahwa “ intellectual capital includes all the 

processes and the assets which are not normally shown on the balance–sheet and 

all the intangible assests (trademarks, patent and brands) which modern 

accounting methods consider…”. Menurut Bontis et. al. (2000) menyatakan 

bahwa pada umumnya para peneliti membagi modal intelektual menjadi tiga 

komponen, yaitu human capital (HC), structural capital (SC), dan customer 

capital (CC). Selanjutnya menurut Bontis et. al. (2000), secara sederhana HC 

mencerminkan individual knowledge stock suatu organisasi yang dipresentasikan 

oleh karyawannya. HC ini termasuk kompetensi, komitmen dan loyalitas 
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karyawan terhadap perusahaan. Lebih lanjut Bontis et. al. menyebutkan bahwa 

structural capital (SC) meliputi seluruh non-human store dan houses of 

knowledge dalam organisasi. 

Schiuma dan Marr (2001) dalam definisi modal intelektual menjelaskan 

bahwa modal intelektual merupakan sekelompok aset pengetahuan yang 

merupakan atribut organsisasi dan berkontribusi signifikan untuk meningkatkan 

posisi persaingan dengan menambahkan nilai bagi stakeholder. Sedangkan 

Rupidara (2005) dalam Solikhah et al. (2010) secara ringkas mewacanakan modal 

intelektual sebagai kapabilitas organisasi untuk menciptakan, melakukan transfer, 

dan mengimplementasikan pengetahuan.  

Tabel 2.1 

Modal Intelektual menurut beberapa ahli 

Brooking (UK)  Ross (UK)  Stewart (USA)  Bontis (Canada)  

Human-centered 

assets  

Human capital  Human capital  Human capital  

Skill, abilities and 

expertise, problem 

solving abilities 

and leadership 

styles  

Competence, 

attitude, and 

intellectual ability  

Employees are 

organization's 

most important 

asset  

The individual-

level knowledge 

that each employee 

possesses  

Infrastructure 

assets  

Organisational 

capital  

Structural capital  Structural capital  

All the 

technologies, 

processe and 

methodologies that 

enable company to 

function  

All 

organisational, 

innovation, 

processes, 

intellectual 

property, and 

cultural assets  

Knowledge 

embedded in 

information 

technology  

Non-human assets 

are organizational 

capabilites used to 

meet market 

requirements  

Intellectual 

property  

Renewal and 

development 

capital  

Structural capital  Intellectual 

property  

Know-how, 

trademarks and 

New patents and 

training efforts  

All patents, plans 

and trademarks  

Unlike, IC, IP is a 

protected asset and 
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patents  has a legal 

definition  

Market assets  Relational capital  Customer capital  Relational capital  

Brands, customer, 

customer loyalty 

and distribution 

channels  

Relationship with 

included internal 

and external 

stakeholders  

Market 

information used 

to capture and 

retained customer  

Customer capital is 

only one feature of 

the knowledge 

embadded in 

organizational 

relationships  

Sumber: Bontis et al (2000) 

 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Modal Intelektual 

Human Capital Relational (Customer) 

Capital 

Organisational 

(Structural) Capital 

know-how 

pendidikan 

vocational qualification 

pekerjaan dihubungkan 

dengan pengetahuan 

penilaian psychometric 

pekerjaan dihubungkan 

dengan kompetensi 

semangat 

enterpreneurial, jiwa 

inovatif, kemampuan 

proaktif dan reaktif, 

kemampuan untuk 

berubah 

 brand 

konsumen 

loyalitas konsumen 

nama perusahaan 

backlog orders 

jaringan distribusi 

kolaborasi bisnis 

kesepakatan lisensi 

kontrak-kontrak yang 

mendukung 

kesepakatan franchise 

Intellectual property 

paten 

copyrights 

design rights 

trade secrets 

trademarks 

service marks 

Infrastructure assets 

filosofi manajemen 

budaya perusahaan 

sistem informasi 

sistem jaringan 

hubungan keuangan 

Sumber : IFAC (1998) dalam Astuti dan Sabeni (2005) 
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2.1.9    Pengukuran Modal Intelektual 

Metode pengukuran modal intelektual dapat dikelompokkan ke dalam 

dua macam kategori (Tan et al, 2007), yaitu: 

1) Kategoti yang tidak menggunakan ukuran moneter. 

2) Kategori yang menggunakan ukuran moneter, yaitu: 

a. The EVA dan MVA model (Bontis et al, 1999); 

b. The Market-to-book Value model (beberapa penulis); 

c. Tobin’s Q method (Luthy, 1998); 

d. Pulic’s VAIC Model (Pulic, 1998,2000); 

e. Calculated intangible value (Dzinkowski, 2000); dan 

f. The Knowledge Capital Earnings model (Lev dan Feng, 2001). 

Luthy dan Williams dalam Sveiby (2010) menyarankan suatu pendekatan 

pengukuran intangible assets yang dibagi ke dalam empat kategori. Kategori 

tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

a.  Direct Intellectual Capital Method (DIC), nilai moneter dari aset tidak 

berwujud diestimasi dengan mengidentifikasikan aset ke dalam beberapa 

komponen. Setelah diidentifikasi, komponen-komponen tersebut dapat 

langsung dievaluasi, baik secara individu atau sebagai koefisien agregat. 
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b. Market Capitalization Method (MCM), menghitung perbedaan antara 

kapitalisasi pasar perusahaan dan ekuitas perusahaan sebagai nilai modal 

intelektual atau aset tidak berwujud. 

c. Return on Assets Method (ROA), membagi rata-rata pendapatan dengan 

biaya modal rata-rata perusahaan atau suku bunga sehingga dapat 

diperoleh perkiraan nilai aset tidak berwujud atau modal intelektual. 

d. Scorecard Method (SC), mengidentifikasi berbagai komponen aset tidak 

berwujud atau modal intelektual sehingga menghasilkan indikator dan 

indeks yang dilaporkan ke dalam scorecard atau grafik. 

2.1.10   Value Added Intellectual Coeffficient (VAIC™) 

Value Added Intellectual Coefficient ( VAIC™) merupakan salah satu 

pengukuran dengan metode tidak langsung untuk mengukur seberapa dan 

bagaimana efisiensi modal intelektual dan modal karyawan menciptakan nilai 

yang berdasar pada hubungan tiga komponen utama, yaitu capital employed, 

human capital, dan structural capital. VAIC™ ini merupakan salah satu kategori 

pengukuran kinerja keuangan karena metode ini disajikan dengan seluruh 

informasi yang telah tersedia dengan mudah pada laporan tahunan dan dapat 

dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sejenis.  

Metode VAIC™, dikembangkan oleh Pulic (1998) dan didesain untuk 

menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 
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(tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki 

perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan value added (VA). Value added adalah indikator paling objektif 

untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam penciptaan nilai (value creation) (Pulic, 1998). VA dihitung sebagai selisih 

antara output dan input (Pulic, 1998). Tan et al. (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, 1998). Karena itu, aspek kunci dalam 

model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai 

(value creating entity) (Tan et al., 2007). 

 Keunggulan metode VAIC™ adalah data yang dibutuhkan relatif mudah 

diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang dibutuhkan untuk 

menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka keuangan yang standar 

yang umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan. Alternatif pengukuran 

modal intelektual lainnya terbatas hanya menghasilkan indikator keuangan dan 

non-keuangan yang unik yang hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan 

secara individu. Indikator-indikator tersebut, khususnya indikator non-keuangan, 

tidak tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan yang lain (Tan et al., 2007). 
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Konsekuensinya, kemampuan untuk menerapkan pengukuran modal intelektual 

dalam alternatif yang terbatas tersebut secara konsisten terhadap sampel yang 

besar dan terdiversifikasi menjadi terbatas (Firer dan Williams, 2003 dalam Ulum, 

2009). 

2.1.11   Pengungkapan 

Menurut Hendriksen (1982) dalam Nuraini (2013), pengungkapan adalah 

pemberian informasi dalam laporan tahunan, yang berisi pernyataan, catatan 

mengenai pernyataan, dan tambahan pengungkapan informasi yang terkait dengan 

catatan. Tiga konsep disclosure yang umumnya dikemukakan yaitu adequate, fair 

dan full disclosure. 

a. Cukup (adequate). Pada prinsip ini informasi minimum laporan 

keuangan harus disajikan. 

b. Wajar (fair). Prinsip ini menjelaskan bahwa ada aturan etis tentang 

perlakuan sama kepada semua pemakai laporan keuangan. 

c. Penuh (full). Bahwa laporan keuangan harus mencakup semua 

kelengkapan penyajian informasi. 

Suwardjono (2005) menyatakan ada dua sifat pengungkapan, yaitu: 

pengungkapan yang bersifat wajib (required/regulated/mandatory disclosure) dan 

pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan yang 

bersifat wajib meliputi pengungkapan yang didasarkan atas ketentuan/standar 

yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela berisi pengungkapan yang 
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dilakukan perusahaan selain apa yang diwajibkan oleh standar alat atau badan 

pengawas.  

Ikatan akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 tentang pengungkapan kebijakan akuntansi menjelaskan 

ada empat kelompok item yang memerlukan pengungkapan yaitu, umum (misal 

kebijakan konsolidasi, konversi atau penjabaran mata uang asing, pajak dan 

waralaba); aset (misal piutang, persediaan, goodwill, paten dan merek dagang, 

penelitian dan pengembangan); kewajiban dan penyisihan (misal jaminan, 

komitmen dan kontijensi, pesangon); dan keuntungan dan kerugian (metode 

pengakuan piutang, pemeliharaan, reparasi, dan penyempurnaan-penambahan, 

hutang-rugi penjualan asset). Selain item-item di atas, terdapat beberapa tambahan 

pengungkapan yang signifikan seperti kejadian atau transaksi khusus, subsequent 

event, reporting for diversified, dan interim reporting (Kieso, Weygandt, dan 

Warfield, 2001). 

Laporan keuangan dipilih karena dua alasan. Pertama, karena laporan 

keuangan dipertimbangkan sebagai sumber penting atas informasi perusahaan 

oleh external user, yang meliputi pemegang saham. Kedua, tingkat pengungkapan 

dalam laporan keuangan berhubungan secara positif dengan jumlah informasi 

yang dikomunikasikan ke pasar dan stakeholder.  

2.1.11.1Pengungkapan Wajib 

 Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh 

emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara (Nuswandari, 2009 
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dalam Nuraini, 2013). Di Indonesia, setiap emiten atau perusahaan publik yang 

terdaftar di bursa efek wajib menyampaikan setiap informasi material dan laporan 

tahunan secara berkala kepada publik dan Bapepam-LK. Ketentuan mengenai 

kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik 

diatur dalam peraturan nomor X.K.6 (Bapepam-LK, 2006).   

2.1.11.2Pengungkapan Sukarela 

Kata disclosure memiliki arti  kata  tidak menutupi atau tidak  

menyembunyikan.  Apabila kata  disclosure ini dikaitkan dengan laporan 

keuangan,  maka mengandung arti penyajian laporan keuangan yang memberikan 

informasi  secara lengkap dan jelas, serta dapat  menggambarkan secara tepat 

mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi 

suatu unit usaha.  

Meek et al., (1995) menyebutkan bahwa pengungkapan sukarela 

merupakan pengungkapan  bebas, dimana manajemen dapat memilih  jenis 

informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan untuk pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak pemakainya.  

2.1.12   Pengungkapan Modal Intelektual 

Sebagian besar peneliti membagi intellectual capital menjadi tiga elemen 

utama (Oliveira et al., 2008), yaitu: human capital, structural capital atau 

organizational capital, dan relational capital. 
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Elemen pertama modal intelektual, yaitu human capital yang merupakan 

lifeblood dalam modal intelektual dan sebagai sumber inovasi dan pengembangan. 

Meliputi sumber daya manusia dan mencakup beberapa hal seperti pendidikan, 

pengetahuan dan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan, dan 

karakteristik lainnya (misal: umur, turnover) yang dimasukkan dalam elemen 

“karyawan”. Kedua, structural capital atau organizational capital yang 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan 

dan strukturnya, yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja 

intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan yang mencakup 

dua elemen penting, yaitu intellectual property dan infrastructure asset. Elemen 

pertama, intellectual property dilindungi oleh hukum (paten, hak cipta, dan merk 

dagang). Sedangkan elemen kedua adalah infrastructure asset, merupakan elemen 

modal intelektual yang dapat diciptakan di dalam perusahaan atau dimiliki dari 

luar (budaya perusahaan, management process, sistem informasi, networking 

system). Di dalam kategori ini, elemen research project ditambahkan sebagai 

akun inovasi that are atau are going to be, yang dikembangkan oleh perusahaan. 

Elemen yang terakhir adalah relational capital. Elemen ini merupakan komponen 

modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. Relational capital 

merupakan hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder eksternal yang 

berbeda, meliputi elemen-elemen seperti pelanggan, jaringan distribusi, kolaborasi 

bisnis, perjanjian franchise, dan sebagainya.  
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2.1.13   Kinerja Keuangan 

Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan pengukuran 

kinerja. Ukuran kinerja yang umum digunakan yaitu ukuran kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan oleh laporan keuangannya. Kinerja 

perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik 

yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan (Purnomo, 

1998). 

 

2.1.13.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang 

sama disampaikan oleh Husnan (1996) bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, 

aset, dan modal saham tertentu.  

Kinerja keuangan perusahaan yang pertama diukur melalui Return on 

Assets (ROA). Pada umumnya, untuk memantapkan posisinya di dunia perbankan, 

bank harus memperhatikan tingkat profitabilitasnya yang salah satunya dapat 

diukur dengan Return on Assets Ratio. Return on Assets adalah rasio profitabilitas 

yang menunjukkan perbandingan antar laba (sebelum pajak) dengan total aset 

bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 
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semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 

2005). Sesuai dengan Surat Ketetapan Bank Indonesia no 23/67/KEP/DIR, nilai 

batas minimum ROA adalah 1%. Besarnya ROA dapat dihitung dengan rumus 

(Harmono, 2009) :  

Return On Asset (ROA) = Laba Bersih x 100%  
           Total Aset 

Kinerja keuangan perusahaan yang kedua diukur melalui Return On 

Equity (ROE). ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba berdasarkan ekuitas yang dimilikinya. ROE mengungkapkan berapa banyak 

keuntungan perusahaan yang diterima dibandingkan dengan jumlah total ekuitas 

pemegang saham. ROE mengukur efisiensi suatu perusahaan dari keuntungan 

yang dihasilkan dari setiap unit ekuitas pemegang saham. ROE menunjukkan 

seberapa baik suatu perusahaan menggunakan dana investasi untuk menghasilkan 

pertumbuhan pendapatan. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas 

antar perusahaan dengan membandingkan perusahaan dalam industri yang sama. 

Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitablitas 

tersebut. Return on Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang 

berhubungan dengan keuntungan investasi. ROE mengukur seberapa banyak 

keuntungan sebuah perusahaan dapat menghasilkan setiap rupiah dari modal 

pemegang saham. Rasio ini mengindikasi kekuatan laba dari investasi nilai buku 

pemegang saham dan digunakan ketika membandingkan dua atau lebih 

perusahaan dalam sebuah industri secara kontinu (Van Horne et al, 2009).  

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu cara untuk menghitung 

efisiensi perusahaan dengan cara membandingan antara laba yang tersedia bagi 
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pemilik modal sendiri dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut.  Sesuai dengan Surat Ketetapan Bank Indonesia no 23/67/KEP/DIR, nilai 

batas minimum ROE yang baik adalah 10%. 

 

Return on equity (ROE) = Laba Bersih  x100%  

       Total ekuitas 

 

Semakin tinggi ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang semakin tinggi pemegang saham dan mengakibatkan 

permintaan saham perusahaan tersebut meningkat dan pada akhirnya terjadi 

kenaikan harga saham. 

Kinerja keuangan perusahaan yang ketiga diukur melalui BOPO. BOPO  

termasuk rasio profitabilitas. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian 

kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan rasio biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Rumus untuk menghitung 

BOPO adalah sebagai berikut: 

BOPO =___Biaya Operasional___ x 100%      

               Pendapatan Operasional 

 

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban 

bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total bunga dan total penapatan operasional lainnya. 

Fahmi (2011) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang 

mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar 
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kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Semakin baik perhitungan rasio ini, maka 

mencerminkan perolehan keuntungan perusahaan yang semakin baik pula.  

2.2       Kerangka Pemikiran 

2.2.1      Pengaruh Modal Intelektual (VAIC™) terhadap Kinerja Keuangan 

Mengacu kepada teori stakeholder dan teori legitimasi, dapat 

disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memiliki penekanan yang berbeda 

tentang pihak-pihak yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi di 

dalam annual report perusahaan. Teori stakeholder lebih mempertimbangkan 

posisi para stakeholder yang dianggap powerful. Kelompok stakeholder inilah 

yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau 

tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan.  Sedangkan 

teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan 

utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam annual report. 

yang menyatakan bahwa perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan 

dengan perusahaan pesaing akan memberikan keunggulan kompetitif. Dengan 

keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan 

kinerja perusahaan itu sendiri sehingga modal intelektual dapat dikatakan sebagai 

aset tak berwujud yang mempunyai dampak signifikan pada kinerja dan semua 

keberhasilan dalam bisnis.  

Perusahaan dalam mengelola pengetahuan, keterampilan, dan keahlian 

modal manusia didukung oleh modal struktural sehingga dapat memudahkan 
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kegiatan operasional perusahaan dan meningkatkan aset perusahaan. Semakin 

baik perusahaan dalam mengelola modal intelektual tersebut, maka semakin baik 

perusahaan dalam mengelola aset. Modal intelektual diakui sebagai aset 

perusahaan karena mampu menghasilkan keunggulan kompetitif. Keunggulan 

kompetitif diperoleh perusahaan yang memiliki aset atau kapabilitas yang khas 

(Kuncoro, 2006). Dapat dikatakan bahwa modal intelektual memberikan 

kontribusi pada kinerja keuangan perusahaan. 

Pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan laba atas sejumlah aset 

yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Indikator 

ROA dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam 

pemanfaatan total aset serta merupakan proksi untuk pengukuran profitabilitas 

(Chen et al.,2005). Semakin tinggi VAIC™ maka semakin tinggi pula ROA 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hasil penelitian Abdolmohammadi (2005) dan 

Saengchan (2008) menunjukkan bahwa VAIC™  berpengaruh positif terhadap 

ROA. 

Menurut Ulum (2008), modal intelektual diyakini dapat berperan penting 

dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Firer dan Williams 

(2003), Chen et al. (2005) dan Tan et al. (2007) dalam Ulum (2009) telah 

membuktikan bahwa modal intelektual (VAIC™) mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Terdapat banyak rasio keuangan yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan. Menurut 

Tan et al., (2007) dengan menggunakan rasio keuangan ROE, EPS, dan ASR 
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menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu Intellectual capital (VAIC™) mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian Tan et.al., (2007), penelitian Najibullah 

(2005) dalam Wijayanti (2012) meneliti hubungan intellectual capital dengan 

nilai pasar dan kinerja keuangan yaitu return on assets (ROA), return on equtiy 

(ROE), growth revenue (GR) dan employee productivity (EP) dengan 

menggunnakan sampel perusahaan perbankan di Bangladesh. Hasilnya 

menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap growth revenue 

dan market valuation (MB). Berdasarkan resource based theory dan stakeholder 

theory diprediksi bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Akan tetapi, penelitian empiris menunjukkan bukti yang 

ada bahwa Intellectual Capital berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan EP. 

Pengelolaan modal intelektual sebagai salah satu aset perusahaan 

hendaknya dapat menekan biaya operasional perusahaan seminimal mungkin 

sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil kemampuan 

intelektual perusahaan. Modal intelektual memainkan peran utama dalam efisiensi 

biaya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan 

intelektual yang lebih tinggi akan dapat mengelola biayanya dengan lebih efisien. 

Semakin tinggi VAIC™ maka diharapkan semakin rendah BOPO perusahaan 

tersebut. Semakin rendah BOPO menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam 

menjalankan usahanya. Oleh karena itu modal intelektual berpengaruh negatif 

terhadap BOPO. Penelitian Henry (2007) ) serta Rustiarini dan Gama (2012) 
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menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap BOPO. 

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya dan untuk pengembangan 

hipotesis, maka untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen dan 

variabel dependen dalam penelitian kali ini dikemukakan suatu kerangka 

pemikiran teoritis yaitu mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pada perbankan di Indonesia. Kerangka pemikiran teoritis 

untuk rumusan hipotesis penelitian ditunjukkan dalam gambar berikut. 

Gambar 2.2. 

Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.3. 

Kerangka Pemikiran 
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Income  

3. Statement of Cash Flows 

4. Statement  of Changes in Equity 

5. Notes Disclosures 

(Kieso, 2010) 
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2.3        Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3. 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Variabel Metode Hasil Penelitian 

Bontis et al. 

(2000) 
 HC, SC, 

CC 

 PERF 

Kuesioner, PLS HC  berhubungan  

positif  dengan SC dan 

CC, CC  

berhubungan  

positif  dengan SC, SC  

berhubungan  

positif dengan  

PERF. 

 

Firer dan 

Williams 

(2003) 

 ROA 

 ATO 

 MB  

 CEE 

 HCE 

 SCE 

 

VAIC™, regresi 

linier berganda 

VAIC™ berhubungan 

dengan kinerja perusahaan 

(ROA, ATO, MB) 

Chen et.al. 

(2005) 

 

 

 M/B 

 ROE 

 ROA 

 GR 

 EP 

 VAIC 

 VACA 

 VAHU 

 STVA  

 RD 

 AD 

 

Analisis 

regresi 

 

VAIC, VACA, &  

VAHU berhubungan  

positif  terhadap  

M/B, ROE, ROA, GR & 

EP 

 

STVA tidak  

berhubungan  

signifikan terhadap  

M/B 

 

STVA  

berhubungan  

signifikan  

positif  

terhadap  

ROE 

 

RD  berhubungan  

signifikan positif  

terhadap ROA & GR 
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AD berhubungan  

signifikan negatif  

terhadap ROE & ROA 

 

Tan et al. 

(2007) 

 

 ROE 

 EPS 

 ASR 

 VACA 

 VAHU 

 STVA 

 

PLS a. modal intelektual 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan, baik masa 

kini maupun masa 

mendatang 

b. kontribusi modal 

intelektual terhadap 

kinerja perusahaan 

berbeda berdasarkan 

jenis industrinya 

 

Ulum (2008)  ROA 

 ATO 

 GR 

VAIC™, regresi VAIC™ digunakan untuk 

merangking 130 

perusahaan perbankan di 

Indonesia berdasarkan 

kinerja keuangan 

Sumber : Data sekunder yang diolah (Ulum, 2008)   

2.4       Hipotesis Penelitian 

Atas dasar beberapa penelitian sebelumnya, penulis merumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1:  Value Added of Intellectual Capital (VAIC™) berpengaruh positif terhadap 

ROA 

H2: Value Added of Intellectual Capital (VAIC™) berpengaruh positif terhadap 

ROE 

H3: Value Added of Intellectual Capital (VAIC™) berpengaruh negatif terhadap 

BOPO 

 

 

 


