BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
Teori yang melandasi dilakukannya

penelitian mengenai pengaruh

Intellectual Capital terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan
sebagai variabel intervening pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 dapat dijelaskan pada paparan berikut ini.
2.1.1 The Resource-Based Theory
Resource-Based Theory (RBT) telah muncul sebagai kerangka kerja baru
yang menjanjikan untuk menganalisis sumber dan keberlanjutan keunggulan
kompetitif (Barney, 1991; Dierickx dan Cool, 1989; Peteraf, 1993 dalam Smith et
al., 1996). Astuti dan Sabeni (2005) menjelaskan tentang Resource-Based Theory
yang dipelopori oleh Penrose (1959), mengemukakan bahwa sumber daya
perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, jasa produktif yang tersedia berasal
dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik bagi tiap-tiap
perusahaan. Keuntungan di atas rata-rata berasal dari sumber daya yang
dikendalikan oleh perusahaan yang tidak hanya digabung untuk memberikan
produk bernilai, tetapi sulit bagi perusahaan lain untuk meniru atau
memperolehnya (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986 dalam Galabova dan Abonen,
2011).
Resource- Based Theory (RBT) membahas mengenai sumber daya yang
dimiliki

perusahaan, dan bagaimana perusahaan dapat
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mengembangkan
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keunggulan kompetitif dari sumber daya yang dimilikinya. Cheng et al.,
(2010) menjelaskan bahwa dalam teori RBT ini, untuk mengembangkan
keunggulan kompetitif, perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan
yang superior dan melebihi para kompetitornya.
Pearce dan Robinson (2008) mengungkapkan bahwa sumber daya
perusahaan terdapat tiga jenis, yaitu: (1) Aset Berwujud (Tangible Assets),
merupakan sarana fisik dan keuangan yang digunakan suatu perusahaan untuk
menyediakan nilai bagi pelanggan. Aset ini mencakup fasilitas produksi, bahan
baku, sumber daya keuangan, real estate serta komputer, (2) Aset Tidak Berwujud
(Intangible Assets), merupakan sumber daya seperti merek, reputasi perusahaan,
moral organisasi, pemahaman teknik, paten dan merek dagang, serta akumulasi
pengalaman dalam suatu organisasi. Meskipun bukanlah aset yang dapat disentuh
atau dilihat, aset-aset ini seringkali penting dalam penciptaan keunggulan
kompetitif, (3) Kapabilitas Organisasi (Organizational Capability), kapabilitas
organisasi bukan merupakan input khusus seperti aset berwujud maupun aset
yang tidak berwujud, melainkan keahlian, kapabilitas dan

cara

untuk

menggabungkan aset, tenaga kerja serta proses. Kapabilitas ini digunakan
perusahaan untuk mengubah input menjadi output.
Pearce dan Robinsson (2008) juga menjelaskan bahwa dalam menentukan
sumber daya kunci RBT memberikan beberapa kriteria, yaitu: (a) penting untuk
dapat memenuhi suatu kebutuhan pelanggan secara lebih baik dibanding dengan
alternatif lain, (b) hanya sedikit pihak yang memiliki sumber daya atau keahlian
setingkat dengan yang dimiliki perusahaan, (c) menghasilkan bagian terbesar
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dari laba keseluruhan, dengan cara yang dikendalikan oleh perusahaan, dan
(d) bersifat tahan lama atau berkesinambungan, sejalan dengan waktu.
Resource-Based Theory menyebutkan bahwa keunggulan kompetitif
perusahaan

diperoleh

dari

kemampuan

perusahaan

untuk merakit dan

memanfaatkan kombinasi sumber daya yang tepat (Cheng, 2010). Sumber daya
tersebut dapat berwujud maupun tidak berwujud, dan sumber daya tersebut
mewakili input dalam proses produksi perusahaan; modal, perlengkapan, keahlian
dari pegawai, paten, pembiayaan dan manajer yang berbakat. Seiring dengan
meningkatnya efektivitas dan kemampuan perusahaan, jumlah sumber daya yang
dibutuhkan cenderung makin membesar.
Melalui penggunaan yang terus menerus, kemampuan tersebut, yang
didefinisikan sebagai kemampuan dari beberapa jenis sumber daya untuk
melakukan pekerjaan atau aktivitas secara terus menerus, akan makin sulit untuk
dipahami dan ditiru para pesaing. Cheng (2010) menambahkan bahwa untuk
mengembangkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan harus mempunyai
sumber daya dan kemampuan untuk yang lebih unggul dari pada pesaing. RBT
berfokus pada sumber daya dan pengembangannya pada organisasi, menuju pada
penciptaan nilai dan disiplin manajemen strategis.
Grant (1991) menjelaskan empat karateristik dari sumber daya dan
kemampuan perusahaan, pada saat yang sama menjadi penentu keunggulan
kompetitif perusahaan yang berkelanjutan. Karateristik tersebut adalah:
a. Daya tahan, walaupun faktor ini bervariasi tergantung pada sumber daya
masing-masing, fakta bahwa kemajuan teknologi yang semakin canggih
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mengurangi umur efektif dari hampir semua sumber daya yang ada. Akan
tetapi reputasi lebih bertahan lama apabila perusahaan dapat menciptakan
kesan yang baik.
b. Transparansi, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan
kompetitif sangat bergantung pada kecepatan perusahaan lain untuk meniru
strategi perusahaan, kemampuan tertentu yang dimiliki perusahaan yang rumit
dan membutuhkan banyak sumber daya tertentu akan lebih sulit untuk
dipahami dan ditiru oleh perusahaan lain dibandingkan dengan kemampuan
perusahaan yang hanya membutuhkan satu sumber daya yang dominan,
sehingga

kepemilikan atas sumber daya unik yang menjadi sumber

keunggulan kompetitif perusahaan dapat dipertahankan. Kemampuan transfer,
apabila

sebuah

perusahaan

dapat mendapatkan

sumber daya

atau

kemampuan untuk meniru keunggulan kompetitif dari pesaing yang lebih
unggul, sehingga mengakibatkan keunggulan kompetitif pesaing tersebut lalu
menghilang karena telah dapat ditiru. Terkadang transferability/ perpindahan
keunggulan kompetitif ini hanya bisa didapat dari akuisisi atau penguasaan
atas perusahaan lain.
c. Replikabilitas, transferability yang tidak sempurna pada kemampuan dan
sumber daya membatasi kemampuan perusahaan untuk membeli dengan
maksud meniru kesuksesan. Cara kedua perusahaan dapat mengakuisisi
sumber daya atau kapabilitas adalah dengan investasi internal. Beberapa
sumber daya dan kapabilitas dapat dengan mudah ditiru melalui replikasi.
Dengan investasi internal, keunggulan kompetitif dapat dipertahankan dari
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upaya peniruan oleh pesaing.
Pramelasari (2010) menyebutkan bahwa agar dapat bersaing organisasi
membutuhkan dua hal utama. Pertama, memiliki keunggulan dalam sumber
daya yang dimilikinya, baik berupa aset yang berwujud (tangible assets) maupun
yang tidak berwujud (intangible assets). Kedua, adalah kemampuan dalam
mengelola sumber daya yang dimilikinya tersebut secara efektif. Kombinasi dari
aset dan kemampuan akan menciptakan kompetensi yang khas dari sebuah
perusahaan, sehingga mampu memiliki keunggulan kompetitif di banding para
pesaingnya.
2.1.2 Intellectual Capital (IC)
Ketertarikan mengenai Intellectual Capital (IC) berawal ketika Tom
Stewart, Juni 1991, menulis sebuah artikel yang berjudul Brain Power-How
Intellectual Capital is Becoming America’s Most Valuabel Asset, yang mengantar
IC kepada agenda manajemen (Ulum, 2009: 19). Dalam artikelnya, Stewart
mendefinisikan IC sebagai berikut:
“the sum of everything everybody in your company knows that gives you a
competitive edge in the market place. It is intellectual material-knowledge,
information, intellectual property, experience-that can be put to use tocreate
wealth”.
Klein and Prusak (1997) dalam Ulum (2009) memberikan definisi awal
atas Intellectual Capital. Mereka menyatakan bahwa intellectual capital adalah
“material yang telah disusun, ditangkap, dan digunakan untuk menghasilkan nilai
aset yang lebih tinggi.” Stewart (1997) mendefinisikan intellectual capital sebagai
“packaged useful knowledge.” Brooking (1996) menawarkan definisi yang lebih
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komprehensif dengan menyatakan bahwa istilah intellectual capital diberikan
untuk kombinasi intangible assets yang dapat membuat perusahaan untuk
berfungsi. Williams (2001) mendefinisikan intellectual capital sebagai berikut:
“the enhanced value of a firm attributable to assets, generally of an intangible
nature, resulting from the company’s organizational function,processes and
information technology networks, the competency and efficiency of its employees
and its relationship with its costumers. Intellectual capital assets are developed
from (a) the creation of new knowledge and innovation; (b) application of present
knowledge to present issues and concerns that enhance employees and customers;
(c) packaging, processing and transmission of knowledge; and (d) the acquisition
of present knowledge created through research and learning”.
Bontis et. al. (2000) dalam Ulum (2008) menyatakan bahwa pada
umumnya para peneliti membagi Intellectual Capital (IC) menjadi tiga
komponen, yaitu: human capital (HU), structural capital (SC), dan customer
capital (CC). Bontis et. al. (2000) menyatakan bahwa secara sederhana HC
mencerminkan individual knowledge stock suatu organisasi yang dipresentasikan
oleh karyawannya. HC ini termasuk kompetensi, komitmen dan loyalitas
karyawan terhadap perusahaan. Lebih lanjut Bontis et. al. menyebutkan bahwa SC
meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi.
Termasuk dalam SC adalah database, organizational chart, process manual,
strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari
nilai materialnya. Sedangkan CC adalah pengetahuan yang melekat dalam
marketing channels dan customer relationship.
2.1.2.1 Komponen Intellectual Capital
Petrash (1996) mengembangkan model klasifikasi yang dikenal dengan
value platform model. Model ini mengklasifikasikan IC sebagai akumulasi dari

23

human capital, organisational capital dan customer capital. Edvinsson & Malone
(1997) mengembangkan The Skandia Value Scheme, yang mengklasifikasikan IC
ke dalam structural capital dan human capital. Haanes dan Lowendahl (1997)
mengelompokkan IC suatu perusahaan ke dalam competence dan relational
resources. Haanes dan Lowendahl (1997) mengembangkan model yang
memperbaiki model di atas dan membagi kategori kompetensi dan relational
resources menjadi dua sub-group individual dan collective (Tan, Plowman,
David, & Hancock, 2007).
IFAC (1998) mengklasifikasikan intellectual capital dalam tiga kategori,
yaitu:

organizational

capital,

relational

capital

dan

human

capital.

Organizational capital meliputi intellectual property dan infrastructure assets.
Tabel 2.1 menyajikan pengklasifikasian komponen IC tersebut.
Tabel 2.1 Klasifikasi Komponen Intellectual Capital
Organizational
Relational Capital
Human Capital
Capital
Intellectual Property:
Patens
Copyrights
Design rights
Trade Secret
Trademarks
Service Marks
Infrastucture Assets:
Management Phiplosophy
Corporate Culture
Management Processes
Information Systems
Networking sysetms
Financial Relations

Brands
Customers
Customers Loyalty
Backlog Order
Company Names
Distributio Channels
Business
Collaboration
Licensing Agreements
Favourable Contracts
Franchising
Agreements

Know-how
Eduation
Vocational Qualification
Work-related knowledge
Work-related competencies
Enterpreneurial spirit
Innovativeness
Proactive and Reactive Abilities
Changeability
Psycometric Valuation

Sumber: IFAC (1999) dalam Ulum (2009)
Stewart (1997) mengklasifikasikan IC ke dalam tiga format dasar, yaitu;
human capital, structural capital, dan customer capital.
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1.

Human Capital (HC)
HC diakui sebagai inti dalam penciptaan IC, pada human capital inilah
terdapat sumber innovation dan improvement, akan tetapi merupakan
komponen yang sulit diukur (Sawarjuwono & Kadir, 2003). Human capital
merupakan sumber innovation dan improvement, karena di dalamnya terdapat
pengetahuan, ketrampilan dan kompentensi yang dimiliki oleh karyawan
perusahaan. HC dapat meningkat jika perusahaan dapat memanfaatkan dan
mengembangkan pengetahuan, kompentensi dan ketrampilan karyawannya
secara efisien. Akan tetapi, human capital akan berkurang atau hilang ketika
karyawan keluar atau pensiun dari perusahaan.

2.

Structural Capital (SC)
SC merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi
proses rutin perusahaan dan struktur perusahaan yang mendukung usaha
karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja
bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses
manufacturing, budaya organisasi, dan filosofi manajemen (Sawarjuwono &
Kadir, 2003).

3.

Relational Capital (RC) atau Customer Capital (CC)
RC merupakan hubungan yang harmonis association network yang dimiliki
oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok,
pelanggan dan juga pemerintah dan masyarakat. RC dapat muncul dari
berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai
bagi perusahaan (Sawarjuwono & Kadir, 2003).
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The Danish Confederation of Trade Unions (1999) mengelompokkan IC
sebagai manusia, sistem dan pasar. Leilart, Candries, & Tilmans (2003)
mengembangkan The Four-Leafs Model, yang mengelompokkan IC ke dalam
human, customer, structural capital dan strategic alliance capital (Tan, Plowman,
David, & Hancock, 2007).
2.1.2.2 Pengukuran Intellectual Capital
Metode pengukuran Intellectual Capital dapat dikelompokkan ke dalam
dua kategori, yaitu: pengukuran non monetary dan ukuran monetary. Berikut
adalah daftar ukuran intellectual capital yang berbasis non-moneter (Tan,
Plowman, David, & Hancock, 2007):
a.

The Balance Scorecard, dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1992);

b.

Brooking‟s Technology Broker method (1996);

c.

The Skandia IC Report method oleh Edvinssion dan Malone (1997);

d.

The IC-index dikembangkan oleh Roos et al. (1997);

e.

Intangible Assets Monitor approach oleh Sveiby (1997);

f.

The Heuristic Frame dikembangkan oleh Joia (2000);

g.

Vital Sign Scorecard dikembangkan oleh Vanderkaay (2000); dan

h.

The Ernst & Young Model (Barsky dan Marchant, 2000)
Sedangkan model penilaian IC yang berbasis moneter adalah (Tan,

Plowman, David, & Hancock, 2007):
a.

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

b.

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

2.1.3 Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM)
Salah satu pengukuran yang bersifat kuantitatif dan relatif mudah
digunakan dalam melakukan investigasi terhadap hubungan antara IC dengan
kinerja keuangan perusahaan adalah Value Added Intellectual Coefficient
(VAICTM). Metode VAICTM dikembangkan oleh Pulic (1998) dengan mengambil
sudut pandang dari stakeholder, VAICTM menawarkan pengukuran terhadap
efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menggunakan modal fisik,
finansial, dan intelektualnya. Stakeholder mencakup pemegang saham, karyawan,
pelanggan, kreditur dan pemerintah (Belkoui, 2003). Indeks VAICTM terdiri dari
hasil penjumlahan dari tiga komponen rasio, yaitu: human capital efficiency
(HCE), structural capital efficiency (SCE) yang mencakup internal dan relational
capital efficiency dan capital employed effiency (CEE) yang terdiri dari efisiensi
modal fisik dan finansial. Secara bersama-sama HCE dan SCE akan membentuk
Intellectual Capital Efficiency (ICE).
Masalah yang timbul terkait dengan pengukuran IC ada dua. Pertama,
informasi yang dibutuhkan tidak tersedia untuk pihak di luar perusahaan. Kedua,
informasi yang tersedia bersifat kualitatif dan berdasar pada pertimbangan
sehingga pada akhirnya informasi tersebut tidak bisa dikonversi menjadi satuan
nilai mata uang. Penerapan VAICTM hanya dilakukan dengan menggunakan data
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yang tersedia untuk publik, bersifat kuantitatif, dan informasi yang telah diaudit,
misalnya biaya gaji dengan pertimbangan diinvestasikan dalam HC. Meskipun
demikian, VAIC bukan berarti tidak memiliki keterbatasan. Informasi yang
digunakan tidak bisa secara eksklusif dijadikan sebagai dasar mengukur aset yang
tidak tidak berwujud dan “noise” masih tetap ada dalam angka yang digunakan
(Brennan, 2001).
Kamukama, Ahiauzu, & Ntayi (2011) menyatakan bahwa IC dan kinerja
keuangan memiliki hubungan yang positif. Data yang digunakan adalah data
keuangan dari 78 institusi microfinance yang menjadi anggota dari Association of
Micro Finance Institutions (AMFIU) di Uganda tahun 2009. Fokus penelitian ini
adalah menguji variabel keunggulan kompetitif yang memediasi hubungan antara
IC dengan kinerja keuangan. Seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
terdukung.
Investigasi empiris terhadap hubungan antara IC dan nilai pasar
perusahaan serta kinerja keuangan finansial telah dilakukan oleh (Chen, Cheng, &
Hwang, 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif IC
terhadap nilai pasar dan kinerja finansial. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan data perusahaan yang terdaftar di bursa Taiwan. Pengujian atas
hubungan ini menggunakan model VAICTM yang dikembangkan oleh Pulic.
Ante Pulic merupakan salah satu peneliti pertama dalam bidang IC yang
secara eksplisit fokus melakukan pengamatan terhadap hubungan antara IC
dengan kinerja keuangan ekonomi. Analisis dilakukan dengan menggunakan
laporan keuangan perusahaan sebagai indikator keuangannya. Faktor lainnya yang
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menarik adalah adanya penerapan konsep IC ke dalam ekonomi perusahaan.
Model yang dikembangkan secara eksplisit menggunakan nilai ekonomi, nilai
tambah (VA), capital employed (CE) pada human capital (HC) dan structural
capital (SC) dan pada akhirnya digunakan sebagai dasar penghitungan dasar
indeks VAIC (Sthale, Stahe, & Aho, 2011).
Sthale, Stahe, & Aho (2011) menjabarkan mengenai konsep VAICTM.
VAICTM telah banyak digunakan di berbagai analisis regional dan nasional untuk
penelitian kinerja keuangan dari individu perusahaan. Model ini juga telah
digunakan dalam penelitian akademik. Model VAICTM dimaksudkan untuk
mengukur seberapa banyak perusahaan memperoleh nilai tambah dengan adanya
efisiensi IC yang telah dimiliki.
VAIC merupakan indeks hubungan yang menghasilkan nilai tambah yang
dibandingkan dengan capital employed dan human capital. VAIC digunakan
dengan menggunakan dua asumsi, yaitu:
1.

Nilai tambah perusahaan muncul karena adanya penggunaan modal fisik dan
intelektual;

2.

Nilai tambah yang tercipta untuk perusahaan terkait dengan efisiensi secara
keseluruhan.
Keunggulan metode Pulic adalah kemudahan dalam perolehan data yang

digunakan dalam penelitian (Ulum, 2008). VAICTM dianggap sebagai indikator
yang cocok untuk mengukur intellectual capital pada riset empiris serta
menyediakan dasar ukuran yang standar dan konsisten, angka-angka keuangan
standar yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan (Ulum, 2008), sehingga
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memungkinkan akan lebih efektif melakukan analisa komparatif internasional
menggunakan ukuran sampel yang besar di berbagai sektor industri. Semua data
yang digunakan dalam perhitungan VAICTM didasarkan pada informasi yang telah
diaudit, sehingga perhitungan dapat dianggap obyektif dan dapat diverifikasi
(Pulic, 1998). Pengukuran alternatif intellectual capital selain model Pulic
terbatas pada pengukuran indikator keuangan dan non keuangan yang bersifat
unik yang ada pada perusahaan secara individu (Ulum, 2008). Kemampuan
penerapan

pengukuran

alternatif

intellectual

capital

tersebut

memiliki

keterbatasan untuk jumlah sampel yang besar dan terdiversifikasi secara luas
(Firer dan Williams, 2003).
2.1.4 Nilai Perusahaan
Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk memaksimumkan nilai
perusahaan. Husnan (2000) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan harga
yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai
perusahaan tercermin dari harga yang dibayar investor atas sahamnya di pasar
(Sunarsih dan Mendra, 2012). Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan
semakin sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan tidak hanya bergantung pada
kemampan menghasilkan arus kas, tetapi juga bergantung pada karakteristik
operasional dan keuangan perusahaan (Hidayati, 2010). Optimalisasi nilai
perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan
fungsi manajemen keuangan, di mana satu keputusan keuangan yang diambil akan
mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan
(Fama dan French, 1998). Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau
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buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran
kinerja keuangan yang diperoleh.
Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Price to Book
Value (PBV). Hidayati (2010) menyatakan bahwa rasio PBV merupakan
hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham dan
menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai
perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV dipilih
sebagai ukuran nilai karena menggambarkan besarnya premi yang diberikan pasar
atas intellectual capital yang dimiliki perusahaan dan rasio ini mengukur nilai
yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan
yang terus tumbuh (Yuniash, 2001).
Perusahaan yang berjalan baik umumnya rasio PBV-nya mencapai di atas
satu yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari pada nilai
bukunya dan keberhasilan perusahaan dalam meniptakan nilai tersebut tentunya
memberikan harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang lebih
besar pula (Sartono, 2001). Semakin tinggi rasio PBV dapat diartikan semakin
berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham dan menunjukkan
bahwa pasar semakin percaya akan prospek perusahaan di masa yang akan datang.
Damodaran (2001) dalam Hidayati (2010) menyatakan bahwa beberapa
investor menggunakan PBV dalam analisis investasi adalah karena rasio PBV
memiliki beberapa keunggulan, yaitu: (1) nilai buku memberikan nilai yang relatif
stabil yang dapat dibandingkan dengan harga pasar. Bagi investor yang kurang
peraya menggunakan penilaian discounted cash flows dapat menggunakan PBV
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sebagai perbandingan, (2) apabila perusahaan-perusahaan menggunakan standar
akuntansi yang sama, maka rasio PBV dapat diperbandingkan antara perusahaanperusahaan sejenis sebagai petunjuk adanya undervalued atau overvalued
sehingga investor dapat menentukan strategi investasi yang sesuai dengan harapan
investor untuk memperoleh deviden dan capital gain yang tinggi. Brigham dan
Ehrhardt (2002) menyatakan formula untuk menghitung price to book value
adalah harga saham dibagi dengan nilai buku saham. Nilai buku saham diperoleh
dari total modal dibagi dengan jumlah saham beredar.
2.1.5 Kinerja Keuangan Perusahaan
Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi kerja suatu perusahaan di
bidang keuangan. Kinerja keuangan perusahaan juga dapat diartikan sebagai
prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan dan dituangkan
dalam laporan keuangan serta dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk
mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu (Siregar,
2013). Kinerja keuangan perusahaan merupakan hal yang penting yang harus
dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja keuangan perusahaan
merupakan cermin dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan
mengalokasikan sumber dananya (Pramudita, 2012). Dalam penelitian ini, kinerja
keuangan perusahaan didefinisikan sebagai suatu gambaran tentang kondisi
keuagan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan,
sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu
perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian
kinerja keuangan sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal
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dalam menghadapi perubahan lingkungan karena merupakan salah satu cara yang
dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya
terhadap pemegang saham dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan dan biasanya diukur menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas,
solvabilitas, rentabilitas, aktivitas dan pasar (Husnan, 1998). Kinerja keungan
perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas, yaitu
return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan Earning per Share (EPS).
Pemilihan indikator kinerja keuangan tersebut sesuai model penelitian Wijaya
(2012).
ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva atau total aset yang
digunakan (Chen, 2005). Return on assets merupakan perbandingan antara net
income dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif
menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi,
perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return
on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan,
perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA
yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan
pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak
memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan
menghambat pertumbuhan. Semakin tinggi rasio ROA, menunjukkan semakin
efektif kinerja operasi perusahaan dalam memanfaatkan semua aset yang dimiliki
oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA dirumuskan dari net income
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dibagi dengan total assets.
Return on equity (ROE) merupakan pengembalian hasil atau ekuitas yang
jumlahnya dinyatakan sebagai suatu parameter dan diperoleh atas investasi dalam
saham biasa perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Menggunakan modal
sendiri untuk untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. Pertumbuhan
ROE menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik karena berarti adanya
potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan (Hidayati, 2010).
Fajarini dan Firmansyah (2012) menyatakan bahwa ROE digunakan untuk
mengukur efisiensi suatu perusahaan dari keuntungan yang dihasilkan dari setiap
unit ekuitas pemegang saham, juga untuk menunjukkan seberapa baik suatu
perusahaan menggunakan dana investasi untuk menghasilkan pertumbuhan
pendapatan dan berguna untuk membandingkan profitabilitas antar perusahaan
dengan membandingkan perusahaan dalam industri yang sama, sehingga investor
yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran ROE tersebut. Besarnya
ROE sangat dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan, semakin
tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin meningkatkan ROE. ROE
dirumuskan dari net income dibagi dengan shareholder’s equity.
Earning per share (EPS) merupakan alat analisis tingkat profitabilitas
perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional. EPS sering digunakan
sebagai salah satu alat ukur untuk mengevaluasi saham biasa. EPS adalah
pendapatan bersih perusahaan selama satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata
lembar saham yang beredar dengan pendapatan bersih tersebut dikurangi dengan
saham preferen yang diperhitungkan untuk tahun tersebut. Oleh karena itu, EPS
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menunjukkan tingkat keuntungan bersih untuk setiap lembar saham yang dapat
diperoleh perusahaan saat menjalankan operasi usahanya. EPS dirumuskan dari
net income dikurangi dengan deviden on preferred stock kemudian dibagi dengan
average outstanding shares.
2.2 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk konseptual tentang
hubungan berbagai variabel yang telah diidentifikasi. Nilai perusahaan
dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan dan intellectual capital. Nilai
perusahaan diukur dengan

price to book value (PBV), kinerja keuangan

perusahaan diukur dengan return on assets (ROA), return on equity (ROE) dan
earning per share (EPS). Sedangkan intellectual capital diukur menggunakan
metode VAICTM yang dikembangkan oleh Pulic.
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka
pikir dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut
2.2.1 Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Dengan memanfaatkan intellectual capital yang dimiliki, maka perusahaan
dapat meningkatkan pendapatan tanpa adanya peningkatan beban dan biaya secara
proporsional atau mengurangi beban operasi perusahaan (Pramudita, 2012).
Penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dapat memperkecil biaya
sehingga akan meningkatkan laba perusahaan. Apabila perusahaan dapat
memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki karyawan dengan baik, maka
hal ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan
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meningkat, maka pendapatan dan keuntungan perusahaan juga akan meningkat.
Meningkatnya pendapatan dan laba perusahaan menunjukkan kinerja keuangan
perusahaan juga meningkat (Pramelasari, 2010). Oleh karena itu, apabila
intellectual capital dikelola dengan baik oleh perusahaan maka dapat
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
Ulum (2008) menyatakan bahwa intellectual capital diyakini dapat
berperan penting dalam peningkatan kinerja keuangan. Hubungan intellectual
capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan oleh beberapa
peneliti sebelumnya, diantaranya Firer dan Williams (2003, Chen (2005), Ulum
(2008), Fajarini dan Firmansya (2012), Rubhyanti (2008), dan Solikhah (2010)
yang telah membuktikan bahwa intellectual capital mempunyai pengaruh positif
pada kinerja keuagan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola intellectual
capital diyakini mampu menciptakan value added serta mampu menciptakan
competitive advantage dengan melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan
yang bermuara terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Solikhah,
2010).
2.2.2 Pengaruh Langsung atau Tidak Langsung Intellectual Capital dengan
Nilai Perusahaan
Reseach-Based Theory bahwa perusahaan agar dapat unggul dalam
persaingan harus memiliki nilai dan pengoptimalan fungsi aset yang dimilikinya.
Semakin tinggi Intellectual Capital maka diharapkan produktivitas akan semakin
meningkat. Pengelolaan sumber daya yang maksimal dapat meningkatkan nilai
perusahaan yang kemudian akan meningkatkan laba perusahaan sekaligus

36

menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham (Ulum, 2008). Teori
stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus dapat memberikan manfaat
bagi stakeholeder-nya. Apabila perusahaan mampu menciptakan nilai dengan cara
memaksimalkan pemanfaatan unsur-unsur intellectual capital, maka keinginan
stakeholder terpenuhi dan akan berdampak pada volume investasi di perusahaan
tersebut sehingga akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan.
Edvindon dan Malone (1997), menyatakan bahwa salah satu keunggulan
intellectual capital adalah sebagai alat untuk menentukan nilai perusahan.
Intellectual capital diyakini berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan
maupun kinerja keuangan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan intellectual
capital secara efisien, maka nilai pasarnya akan meningkat (Sunarsih dan Mendra,
2012). Perusahaan yang memanfaatkan intellectual capital berarti perusahaan
dapat mengelola aset yang dimiliki agar lebih efisien. Semakin efisien perusahaan
dalam mengelola asetnya, maka profitabilitas akan meningkat, sehingga kinerja
keuangan perusahaan juga akan meningkat. Kinerja keuangan perusahaan yang
meningkat akan direspon positif pasar sehingga nilai perusahaan akan meningkat.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belkoui (2003), Firer dan
Williams (2003), Chen (2005), Rubhyanti (2008) menunjukkan bahwa intellectual
capital berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai pasar perusahaan.
Bertentangan dengan penelitian tersebut di atas, di mana Solikhah (2010),
Sunanrsih dan Mendra (2012) tidak berhasil membuktikan bahwa intellectual
capital berpengaruh pada nilai pasar perusahaan. Sehingga penelitian ini
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menambahkan variabel intervening, yaitu kinerja keuangan perusahaan untuk
memediasi hubungan pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan.
Model kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

c

VAIC
(X)

PBV
(Y)

Gambar 2.1 Model pengaruh VAIC (X) terhadap PBV (Y) tanpa mediasi

ROA
(M1)
a1

VAIC
(X)

a2

b1

ROE
(M2)

a3

b2

PBV
(Y)

b3
EPS
(M3)

c1

Gambar 2.2 Model Multiple Mediasi Pengaruh VAIC (X) terhadap PBV (Y)
melalui ROA (M1), ROE (M2) dan EPS (M3)
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu (Ringkasan dari
beberapa penelitian terdahulu beserta hasil penelitiannya dapat dilihat pada
lampiran), maka konsep nilai perusahaan dipengaruhi oleh intellectual capital
secara langsung dan tidak secara langsung dengan dimediasi oleh kinerja
keuangan perusahaan. Model kerangka pemikiran tersebut terlihat pada gambar
2.1 yang menggambarkan model pengaruh langsung VAIC (X) terhadap PBV (Y)
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dan gambar 2.2 menggambarkan model multiple mediasi pengaruh tidak langsung
VAIC (X) terhadap PBV (Y) dengan ROA (M1), ROE (M2) dan EPS (M3) sebagai
mediator.
2.3 Perumusan Hipotesa
Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan
singkat yang disimpulkan dari tujuan penelitan sebagai jawaban sementara atas
permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis akan diterima sebagai sebuah
keputusan apabila hasil analisis data empiris dapat membuktikan bahwa hipotesis
tersebut benar. Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya,
maka secara lengkap hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah:
H1

: Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap ROA

H2

: Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap ROE

H3

: Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap EPS

H4

: Intellectual Capital berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

H5

: ROA memediasi hubungan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan

H6

: ROE memediasi hubungan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan

H7

: EPS memediasi hubungan Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan

H8

: Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA, ROE, EPS) memediasi hubungan
Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan

