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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Intellectual Capital 

Perhatian perusahaan terhadap pengelolaan intellectual capital beberapa 

tahun terakhir semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya kesadaran bahwa 

intellectual capital merupakan landasan bagi perusahaan tersebut untuk 

berkembang dan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Ada 

banyak definisi berbeda mengenai intellectual capital. 

1. Brooking (1996) dalam (damar, 2012) mendefinisikan intellectual capital 

sebagai berikut. “Intellectual capitalis the term given to the combined 

intangible assets of market, intellectual property, human-centred and 

infrastructure which enable the company to function”. (Intellectual capital 

adalah istilah yang diberikan untuk sebuah kombinasi kekayaan tak berwujud 

– pasar, kekayaan intelektual, human centered, dan infrastruktur yang 

memampukan perusahaan untuk melakukan fungsinya). 

2. Menurut Sveiby (1998) dalam (damar, 2012)  intellectual capital adalah “the 

invisible intanggible part of the balance sheet can be classified as a familly of 

three, indifidual competence, internal structural, and external structure” 

3. Willams (2001) dalam (damar, 2012) mendefinisikan intellectual capital 

sebagai proses penciptaan nilai melalui pengetahuan dan informasi yang 

diaplikasikan pada pekerjaan. 

9 

 Pengaruh Intellectual Capital...Aris Fauzi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2016



10 

 

 

4. The society of Managementt of Canada (SMAC) seperti yang dikutip oleh 

Hartono (2001) dalam (damar, 2012)  mendefinisikan intellectual assets 

sebagai berikut. “In balance sheet intelletual assets are those knowledge-

based item, wich the company owns which will produced a future stream of 

benefits for the company (IFAC: 1998)”. 

5. Sedangkan Bontis (1998) dalam (damar, 2012)  mengakui bahwa 

“Intellectual capitalis elusive, but once it is discovered and exploited, it may 

provide an organisation with a new resource-base from which to compete 

and win”. 

6. Stewart (1997) dalam (damar, 2012)  menyebut bahwa “Intellectual capital is 

intellectual material knowledge, information, intellectual property, 

experience–that can be put to use to create wealth”. 

Intellectual capital  mencangkup semua pengetahuan karyawan. 

Organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan 

menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Intellectual capital telah 

diidentifikasi sebagaai seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan, dan 

kompetensi) yang menggerakan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 

1998). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa intellectual capital merupakan 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang nantinya akan memberikan 

keuntungan di masa yang akan datang yang dapat dilihat dari kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. 
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2.1.2 PengukuranIntelectual Capital dengan Value Added Intellectual 

Capital (VAIC™) 

VAIC™ dikembangkan oleh Pulic sebagai instrumen untuk mengukur 

kinerja intellectual capital perusahaan. Model ini menyajikan informasi tentang 

value creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak 

berwujud (intangible asset) yang dimiliki perusahaan sebagai hasil dari intelectual 

capital. Model ini bertitik tolak dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan 

value added (VA) sebagai value creation. Pulic (1998) menyatakan bahwa “value 

creation is entirely based on knowledge” sehingga 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 sebagai hasil intelectual capital. Value 

added dihitung sebagai selisih antara output dan input.  

Model VAIC™ mengukur efisiensi intellectual capital dalam menciptakan 

nilai berdasarkan hubungan ketiga komponen utama intelectual capital yaitu 

physical capital, human capital, dan structural capital. VA dipengaruhi oleh 

efisiensi dari Capital Employee (CE), Human Capital (HC), dan Structural 

Capital (SC). Hubungan VA dengan capital employed atau dana yang tersedia 

(modal fisik) diformulasikan dengan CEE, hubungan VA dan human capital 

diformulasikan dengan HCE, dan hubungan VA terhadap structural capital 

diformulasikan dengan SCE. 
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Adapun penjabaran tentang Capital Employed Efficieny (CEE), Human 

Capital Efficiency (HCE), dan Structural Capital Efficiency (SCE) sebagai 

berikut. 

2.1.2.1 Capital Employed Efficieny (CEE) 

Capital Employed Efficieny (CEE) adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal yang digunakan. CEE merupakan rasio dari VA terhadap 

CE. CEE menggambarkan berapa banyak nilai tambah perusahaan yang 

dihasilkan dari modal yang digunakan CEE yaitu kalkulasi dari mengelola 

modal perusahaan. Pulic berasumsi bahwa jika unit CE menghasilkan 

keuntungan yang lebih besar dalam satu perusahaan dari yang lain, maka 

perusahaan pertama merupakan perusahaan memanfaatkan CE dengan 

lebih baik. Dengan demikian, pemanfaatan CE yang lebih baik adalah 

bagian dari IC perusahaan. Bila dibandingkan lebih dari sekelompok 

perusahaan, CEE menjadi indikator dari kemampuan intelektual 

perusahaan untuk lebih memanfaatkan modal fisik.  

2.1.2.2 Human Capital Efficiency (HCE)  

Human Capital Efficiency (HCE)  adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal manusia. HCE merupakan rasio dari value added (VA) 

terhadap human capital (HC). Hubungan ini mengindikasikan kemampuan 

modal manusia membuat nilai pada perusahan menghasilkan nilai tambah 

setiap rupiah yang dikeluarkan pada modal manusia. HCE menunujukkan 

berapa banyak (VA) dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk 

executive salary. Human Capital merupakan hal yang penting bagi 
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kelangsungan hidup perusahaan karena human capital merupakan 

penggabungan sumber-sumber daya intangible yang melekat dalam diri 

anggota organisasi, selain itu juga merupakan aset perusahaan dan sumber 

inovasi serta pembaharuan. 

2.1.2.3 Structural Capital Efficiency (SCE)  

Structural Capital Efficiency (SCE) adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal struktural. SCE merupakan ratio dari SC terhadap VA. 

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 

rupiah dari VA dan merupakan indikasi bilamana keberhasilan SC dalam 

penciptaan nilai (Ulum, 2008). Structural capital meliputi seluruh non-

human storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam hal 

ini adalah database, organizational charts, proocess manuals, strategies, 

routines, dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar 

daripada nilai materialnya (Ulum, 2008). Perusahaan dengan structural 

capital yang kuat akan memiliki dukungan budaya yang memungkinkan 

perusahaan untuk mencoba sesuatu, untuk belajar, dan untuk mencoba 

kembali sesuatu. Konsep intellectual capital memungkinkan intellectual 

capital untuk diukur dan dikembangkan dalam suatu perusahaan (Anatan, 

2004 dalam Artinah dan Muslih 2011). 

Metode Pulic memiliki daya tarik dalam hal kemudahan pemerolehan data 

dan memungkinkan analisis lebih lanjut akan dilakukan pada sumber-sumber data 

lainnya. Data yang diperlukan untuk memperoleh rasio standar dari berbagai 

angka-angka keuangan yang diaudit biasanya tersedia dari laporan keuangan 
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perusahaan. Pengukuran Intellectual Capital alternatif terbatas melibatkan 

indikator keuangan dan non-keuangan biasanya disesuaikan dengan profil 

perusahaan individu. Beberapa indikator tersebut, terutama yang non-keuangan 

tidak tersedia atau tidak dapat dicatat oleh perusahaan lain. Akibatnya, 

kemampuan untuk menerapkan langkah-langkah Intellectual Capital alternatif 

beragam sampel untuk analisis komparatif menjadi kurang konsisten (Firer dan 

Williams, 2003 dalam Tan et al., 2007).  

 

2.1.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan menunjukkan prestasi perusahaan yang 

dapat ditunjukkan dalam laporan keuangan sebagai gambaran keadaan perusahaan 

selama periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan ROE 

(Return on Equity) dan EPS (Earning Per Share). Dengan demikian, sesuai tujuan 

penelitian ini, dua rasio keuangan dipilih sebagai proksi kinerja keuangan 

perusahaan sebagai berikut. 

2.1.3.1 Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) mengukur seberapa banyak keuntungan 

sebuah perusahaan dapat hasilkan untuk setiap rupiah dari modal 

pemegang saham. ROE merupakan rasio profitabilitas yang berkaitan 

dengan keuntungan investasi. ROE merupakan perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal di satu pihak dengan modal 
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sendiri di pihak lain. Kemudian Gitosudarmo (2001) mengatakan bahwa 

ROE merupakan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan laba. 

Rentabilitas ini dapat juga dikatakan sebagai kemampuan untuk 

menghasilkan laba bagi suatu perusahaan dengan modal sendirinya. 

ROE digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi 

yang telah ditanamkan oleh pemilik modal sendiri atau pemegang saham. 

ROE yang tinggi melebihi biaya modal yang digunakan, itu berarti 

perusahaan telah efisien dalam menggunakan modal sendiri, sehingga laba 

yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya 

(Angkoso, 2006). Rasio ini memberikan indikasi kekuatan laba dari 

investasi nilai buku pemegang saham dan sering digunakan ketika 

membandingkan dua atau lebih dua perusahaan dalam sebuah industri 

secara kontinyu (Van Horne, 1989, p. 129 dalam Tan et al., 2007). Rumus 

untuk memperoleh ROE : 

    
         

                   
 

 

2.1.3.2 EarningPer Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) adalah salah satu nilai statistik yang paling 

sering digunakan ketika sedang membahas kinerja suatu perusahaan atau 

nilai saham. EPS merupakan suatu ukuran di mana baik manajemen 

maupun pemegang saham menaruh perhatian yang besar. EPS merupakan 

analisis laba dari sudut pandang pemilik dipusatkan pada laba per lembar 

saham dalam suatu perusahaan. 
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EPS juga merupakan salah satu persyaratan dalam pengungkapan 

laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. EPS memberikan ukuran profitabilitas yang menggabungkan 

keputusan operasi, investasi, dan pembiayaan (Stikney dan Weil, 1997 

dalam Tan et al., 2007). Jadi rumus untuk memperoleh EPS adalah: 

    
                                  

                        
 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran menggambarkan hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen penelitian 

meliputi, CEE, HCE, dan SCE. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah 

kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas yaitu 

ROE dan EPS. 

 

2.2.1 Capital Employed Efficiency (CEE) Berpengaruh Positif terhadap 

Return On Equity (ROE)  

Capital Employed Efficiency (CEE) menggambarkan berapa banyak nilai 

tambah perusahaan yang dihasilkan dari modal perusahaan. Dalam penelitian 

Selvi dan Golrida (2013) terbukti adanya pengaruh positif antara Capital 

Employed Efficiecy (CEE) terhadap kinerja keuangan yang diprokasikan dengan 

Return On Equity (ROE). Selain itu Tri Ciptaningsih (2013) juga membuktikan 

adanya pengaruh positif Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap Return On 
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Equity (ROE) dengan menggunakan perusahaan BUMN yang Go Public di 

Indonesia sebagai objek penelitian. 

 

2.2.2 Human Capital Efficiency (HCE) Berpengaruh Positif terhadap 

Return On Equity (ROE) 

Human capital dipandang sebagai elemen strategik perusahaan karena 

pengelolaan dan kinerja sumber daya manusia memberikan kontribusi yang besar 

bagi penciptaan keunggulan bersaing (competitive advantage) Martina (2010).  

Keberhasilan perusahaan seperti keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan perilaku 

tertentu dari manusia diperlukan untuk mencapai keunggulan bersaing, karena 

pada intinya manusialah yang akan mengimplementasikan strategi perusahaan. 

Oleh sebab itu, kemampuan mengelola sumber daya manusia merupakan aset 

yang penting bagi perusahaan. 

Pada model ROE terbukti menunjukan pengaruh positif  HCE terhadap 

ROE secara signifikan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Selvi dan Golrida 

(2013). 

 

2.2.3 Structural Capital Efficiency (SCE) Berpengaruh Positif terhadap 

Return On Equity (ROE) 

Struktural capital merupakan modal yang dimiliki perusahaan, meliputi 

pengetahuan yang akan tetap berada dalam perusahaan. Intellectualcapital ini 

terdiri atas rutinitas perusahaan, prosedur, sistem, budaya, dan database ( Selvi 

dan Golrida, 2013). 
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Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh positif terhadap Return 

On Equity (ROE) sejalan dengan penelitian Abdel Aziz Ahmad (2013) yang 

menunjukkan perusahaan mempunyai rutinitas perusahaan strukturnya yang 

mendukung kinerja bisnis secara keseluruhan, seperti sistem operasional 

perusahaan, budaya organisasi, dan filosofi manajemen yang dimiliki. 

 

2.2.4 Capital Employed Efficiency (CEE) Berpengaruh Positif terhadap 

Earning Per Share (EPS) 

Capital employed (CE) adalah modal fisik dalam model Pulic (1999) atau 

dapat disebut dengan physical capital. Modal fisik merupakan modal yang 

dimiliki perusahaan berupa dana keuangan dan aset fisik yang digunakan untuk 

membantu penciptaan nilai tambah perusahaan (Wiradinata dan Siregar 2010). 

Modal fisik menunjukan hubungan harmonis dengan mitranya baik dari 

pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. 

Capital employed efficiency (CEE) berpengaruh positif terhadap Earning 

Per Share (EPS) ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan 

Andriyanie (2011). Physical capital yang dimiliki perusahaan berperan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diprokasikan dengan EPS, serta 

mengidentifikasikan bahwa perusahaan - perusahaan dapat memanfaatkan dana 

yang tersedia di perusahaan. Selvi dan Golrida (2013) dan Hamidah et al. (2014) 

pun sejalan bahwa Capital employed efficiency (CEE) berpengaruh positif 

terhadap Earning Per Share (EPS). 
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2.2.5 Human Capital Efficiency (HCE)Berpengaruh Positif terhadap 

Earning Per Share (EPS) 

Human capital (HC) merupakan modal yang terkait dengan 

pengembangan sumber daya manusia perusahaan, seperti kompetensi, komitmen, 

motivasi, dan loyalitas karyawan. Human Capital menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Intelectual capital jenis ini 

menganggap manusia sebagai aset yang bernilai karena pengetahuan yang 

dimiliki. Ritonga dan Andriyanie (2011) menemukan bukti bahwa Human Capital 

Efficiency (HCE)berpengaruh positif terhadap Earning Per Share (EPS) dengan 

objek penelitian padaPerusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2009. Begitu juga dengan Hamidah et al. (2014) yang menyatakan 

bahwa Human Capital Efficiency (HCE)berpengaruh positif terhadap Earning Per 

Share (EPS) pada perusahaan perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012. 

 

2.2.6 Structural Capital Efficiency (SCE)Berpengaruh Positif terhadap 

Earning Per Share (EPS) 

Modal struktural (SC) merupakan modal yang dimiliki perusahan, meliputi 

pengetahuan yang akan tetap berada dalam perusahaan. Intelectualcapital jenis ini 

terdiri atas rutinitas perusahaan, prosedur, sistem, budaya, dan database(Astuti dan 

Sabeni, 2005). Structural Capital menunjukkan pengetahuan yang akan tetap ada 

dalam perusahaan yang bersifat bukan manusia, seperti: rutinitas perusahaan, 

prosedur, sistem, budaya, dan database. Pada penelitian Selvi dan Golrida (2013) 
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menunjukkan adanya pengaruh positif antara Structural Capital Efficiency (SCE) 

terhadap Earning Per Share (EPS). Namun pada penelitian Ritonga dan 

Andriyanie (2012) dan Hamidah (2014) tidak menunjukan adanya pengaruh 

positif Structural Capital Efficiency (SCE) terhadap Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang telah diungkapkan 

tersebut, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Capital employed efficiency (CEE) berpengaruh positif terhadap Return On 

Equity (ROE). 

2. Human capital efficiency (HCE) berpengaruh positif terhadap Return On 

Equity (ROE). 

3. Structural capital efficiency (SCE) berpengaruh positif terhadap Return On 

Equity (ROE). 

4. Capital employed efficiency (CEE) berpengaruh positif terhadap Earning Per 

Share (EPS). 

5. Human capital efficiency (HCE) berpengaruh positif terhadap Earning Per 

Share (EPS). 

6. Structural capital efficiency (SCE) berpengaruh positif terhadap Earning Per 

Share (EPS). 
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