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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Resource-based Theory (RBT) 

RBT berfungsi sebagai pikiran pokok dalam mendefinisikan apa 

yang menjadi landasan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan 

perusahaan (Barney et al., 2011). RBT menjelaskan bahwa penciptaan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berhubungan erat dengan upaya 

perusahaan dalam mempertahankan sumber daya yang berharga, langka dan 

tak tergantikan, juga untuk mengoptimalkan sumber daya ini secara efektif 

(Barney, 1991).  

Kozlenkova et al. (2014) menjelaskan bahwa teori ini didasarkan 

atas dua asumsi awal mengenai sumber daya perusahaan serta penjelasan 

bagaimana sumber daya ini bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan dan mengapa beberapa perusahaan dapat secara konsisten 

lebih baik dari perusahaan lain. Pertama, dalam industri yang sama, 

perusahaan memiliki sumber daya yang berbeda (Peteraf dan Barney, 2003). 

Pernyataan mengenai keberagaman sumber daya ini menunjukkan bahwa 

beberapa perusahaan mempunyai sumber daya dengan keahlian yang lebih 

baik dan unik dalam menyelesaikan kegiatan (Peteraf dan Barney, 2003). 

Kedua, kesulitan dalam pertukaran sumber daya antara perusahaan 

menjadikan perbedaan sumber daya tiap perusahaan akan tetap hadir, 
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keberagaman sumber daya ini akan berpengaruh terhadap keuntungan yang 

terjadi setiap waktu (Kozlenkova et al. 2014). 

Cara menilai potensi sumber daya yang dapat menciptakan 

keunggulan kompetitif yang berkesinambungan didasarkan oleh 4 

karakteristik yaitu berharga, langka, tidak dapat ditiru dengan sempurna, 

dan organisasi yang biasa disingkat VRIO. (Kozlenkova et al. 2014). 

Berikut ini adalah karakteristik VRIO: 

a. Berharga (Valuable) 

Sumber daya perusahaan dapat dikatakan berharga jika sumber daya 

dapat mengaplikasikan strategi dari perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatan atau mengurangi biaya perusahaan. 

b. Langka (Rare) 

Sumber daya langka adalah sumber daya yang dikelola oleh 

perusahaan pesaing dalam jumlah sedikit. Sering pemanfaatan 

sumber daya ini akan menghasilkan kesetaraan kompetitif. 

c. Tidak dapat ditiru dengan sempurna (Imperfectly Imitable) 

Tidak dapat ditiru secara keseluruhan, walaupun perusahaan lain 

juga memiliki sumber daya, namun sumber daya ini tidak dapat 

diperoleh dengan cara menduplikasi langsung oleh perusahaan yang 

tidak memilikinya.  

d. Organisasi (Organization) 

Sumber daya perusahaan yang harus dikelola dengan aturan yang 

ketat agar tingkat kompetensi dari sumber daya tersebut dapat 
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dimanfaatkan secara maksimal. Organisasi bertugas sebagai unsur 

penyesuaian yang memungkinkan perusahaan menggunakan 

manfaat yang terkandung dalam sumber daya sepenuhnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut RBT, intellectual capital 

memiliki kesempatan yang lebar untuk dapat memenuhi karakteristik VRIO 

sehingga dapat menciptakan keunggulan bagi perusahaan. Dengan 

keunggulan kompetitif dari intellectual capital, perusahaan dapat 

memanfaatkannya untuk bersaing dalam pasar yang kompetitif dan 

mencapai kinerja yang maksimal. 

2. Intellectual Capital 

Dalam perkembangan ekonomi berbasis informasi, intellectual 

capital telah ditetapkan sebagai sumber utama keunggulan kompetitif untuk 

organisasi bisnis. Hitt et al. (2001) menyatakan bahwa komponen terbesar 

dalam penciptaan keunggulan kompetitif itu adalah sumber daya tidak 

berwujud kemudian baru sumber daya yang nyata. Demikian pula, Teece 

(2000) mengatakan bahwa pengoptimalan manfaat aset tidak berwujud yang 

diciptakan itu sangat berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan dan menggunakan aset  tersebut. 

Intellectual capital merupakan komponen penentu bagi nilai dan 

kinerja perusahaan yang memicu munculnya the value of know how (Petty 

dan Guthrie, 2000). Sangkala (2006) menjelaskan bahwa intellectual capital 

merupakan materi berupa informasi, pengetahuan, inovasi, intellectual, dan 
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pengalaman yang dapat dikelola dalam rangka menciptakan penambahan 

nilai aset serta memberikan keunggulan bersaing, 

Brooking (1996), mengatakan bahwa intellectual capital terdiri dari 

empat komponen, yaitu aset yang berhubungan dengan pasar, aset sumber 

daya manusia, aset milik kekayaan intelektual dan aset infrastruktur. 

Namun, Stewart (1991) menjelaskan intellectual capital menjadi tiga 

bagian, yaitu human capital, structural capital, dan customer capital. 

Demikian pula, Edvinsson dan Malone (1997) juga menegaskan bahwa 

intellectual capital terdiri dari tiga komponen inti human capital, structural 

capital dan  customer or relational capital. 

a. Human Capital 

Human capital adalah komponen utama dari intellectual capital 

(Moon dan Kym, 2006). Human capital adalah gabungan dari komponen 

berupa pengetahuan, keterampilan, bakat, pengalaman, intuisi dan perilaku 

orang-orang di perusahaan (Cikrikci dan Dastan, 2002). Cetin (2005) 

mendefinisikan human capital sebagai kondisi gabungan dari pengetahuan, 

bakat dan sifat-sifat kreatif dari pekerja perusahaan yang mempunyai 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. 

b. Structural Capital 

Cikrikci dan Dastan (2002) menjelaskan structural capital sebagai 

gabungan dari semua elemen, yaitu data yang dimiliki perusahaan, catatan 

dan teknologi informasi yang digunakan untuk dokumentasi dalam berbagai 

konfigurasi, budaya organisasi, hubungan keuangan dan paten. Kavida dan 
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Sivakoumar (2009) mendefinisikan structural capital sebagai segala 

sesuatu yang mendukung kinerja pegawai perusahaan. Mereka menyatakan  

bahwa modal struktural mengandung unsur-unsur seperti citra organisasi, 

sistem informasi, dan data selain elemen konvensional. 

c. Customer Capital & Relational Capital 

Erkal (2006) menjelaskan relational capital sebagai nilai akhir dari 

hubungan antar perusahaan dengan kliennya. Kavida dan Sivakoumar 

(2009) mendefinisikan relational capital sebagai hubungan kerjasama 

antara pelanggan dengan rasa setia pelanggan tersebut. Mereka menegaskan 

bahwa relational capital memiliki arti penting dalam menciptakan nilai 

perusahaan dibandingkan dengan human capital dan structural capital. 

3. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

Pulic (2000, 2004) menciptakan model untuk mengukur komponen 

Intellectual Capital dapat menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan, model tersebut dinamakan Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC). VAIC menawarkan pendekatan kuantitatif yang relatif 

sederhana dalam pengukuran Intellectual Capital dan komponennya (Pulic, 

2000). Konsep penting VAIC adalah kemampuan intelektual perusahaan 

dalam penciptaan nilai total yang berasal dari dua sumber daya, yaitu 

sumber daya intellectual capital dan sumber daya fisik yang bekerja secara 

bersamaan di lingkungan bisnis (Pulic, 2004). 

Asumsi dasar dari VAIC adalah bahwa intellectual capital tidak 

dapat berjalan secara mandiri tanpa dukungan modal finansial dan fisik 
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(Pulic, 2004). VAIC merupakan kombinasi dari beberapa komponen, yaitu 

Human Capital Efficiency, Structural Capital Efficiency, dan Physical 

Capital Efficiency.  

Model VAIC dimulai dengan menghitung kemampuan perusahaan 

untuk menciptakan nilai tambah (VA). VA adalah perbedaan antara output 

(OUT) dan input (IN) dan dirumuskan dalam persamaan berikut: 

VA = OUT – IN   

Output (OUT) mewakili pendapatan yang mencakup semua produk 

dan layanan yang dijual oleh perusahaan. Input (IN) termasuk semua biaya 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan pengecualian 

biaya karyawan. Penting untuk dicatat bahwa dalam model ini, biaya 

karyawan tidak termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya dalam proses 

penciptaan nilai, potensi intelektual yang diwakili oleh biaya karyawan 

tidak dihitung sebagai biaya. Dengan demikian, aspek kunci dari metode 

VAIC adalah dengan memperlakukan karyawan sebagai entitas yang 

menciptakan nilai. Perhitungan menghasilkan VA yang mengungkapkan 

kekayaan perusahaan pada periode tersebut. VA dipengaruhi oleh efisiensi 

modal manusia (HC) dan modal struktural (SC). 

Hubungan pertama VA adalah antara VA dan HC yang dikenal 

sebagai human capital efficiency (HCE). HCE menunjukkan kemampuan 

HC untuk menciptakan nilai dalam perusahaan. Demikian pula, ketika HCE 

dibandingkan dengan beberapa kelompok perusahaan, HCE berfungsi 

sebagai indikator kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
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perusahaan dan kemampuan mereka dalam menghasilkan VA untuk setiap 

unit uang yang dimaksimalkan untuk HC. Pulic (2000) berpendapat bahwa 

indikator HC itu adalah total biaya gaji dan upah karena gaji dan upah 

ditentukan oleh pasar sebagai akibat atau dampak kinerja perusahaan, maka 

akan logis jika keberhasilan HC dinyatakan dengan kriteria yang sama. 

Hubungan antara VA dan HC dapat dirumuskan sebagai berikut: 

HCE = 
𝑽𝑨

𝑯𝑪
 

Hubungan kedua adalah structural capital efficiency (SCE), yang 

menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) dalam peningkatan kinerja. 

Dalam model VAIC, SC dihitung dengan mengurangkan VA dengan HC. 

Semakin kecil kontribusi HC dalam peningkatan, semakin besar kontribusi 

SC. Dengan kata lain, hubungan antara VA dan SC dihitung dengan cara 

yang berbeda karena HC dan SC berada dalam proporsi terbalik dalam 

penciptaan kinerja. SCE mengukur jumlah SC yang diperlukan untuk satu 

unit VA dan berfungsi sebagai indikasi bagaimana SC berhasil dalam 

peningkatan kinerja. Tidak seperti HCE, VA adalah penyebut untuk SCE. 

Dengan demikian, hubungan antara VA dan SC dihitung dengan persamaan 

berikut: 

SCE = 
𝑺𝑪

𝑽𝑨
  

Hubungan ketiga VA adalah dengan modal fisik (CE), yang dikenal 

sebagai capital employed efficiency (CEE). CEE adalah indikator untuk VA 

yang dibuat oleh unit modal fisik. CEE dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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CEE = 
𝑽𝑨

𝑪𝑬
 

Pulic (2000, 2004) mengasumsikan bahwa jika perusahaan lebih 

baik dalam mengoptimalkan CE-nya maka perusahaan tersebut akan 

mempunyai laba yang lebih besar dibanding perusahaan lain. Dengan 

demikian, pemanfaatan CE yang lebih baik juga merupakan bagian dari IC 

perusahaan. Jika dibandingkan dengan sekelompok perusahaan, CEE 

berfungsi sebagai indikator kemampuan intelektual perusahaan untuk 

memanfaatkan modal fisik secara lebih optimal. 

Langkah terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual 

perusahaan secara keseluruhan. Perhitungan ini adalah jumlah koefisien 

yang disebutkan sebelumnya. Ini menghasilkan indikator baru dan unik, 

yaitu: 

VAIC = HCE + SCE + CEE 

4. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja perusahaan sangat penting bagi manajemen karena berisi 

data-data hasil kegiatan yang telah dikerjakan oleh karyawan. Menurut 

Chen et al. (2005), ROA adalah indikator efisiensi perusahaan dalam 

pemanfaatan aset dan pengendalian firms’ financing policy. ROA 

menunjukan potensi perusahaan dalam efektivitas penggunaan seluruh aset 

dalam rangka kebutuhan operasional perusahaan. ROA memberikan 

pengetahuan kepada investor mengenai uang yang telah diinvestasikan 

didalam laba bersih. Kesimpulannya ROA merupakan indikator dari 
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profitabilitas perusahaan dalam pengelolaan asetnya untuk menghasilkan 

laba bersih. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu dari 

Jayanti & Binastuti (2017) menunjukan bahwa CEE dan SCE berpengaruh 

terhadap ROA, sedangkan HCE tidak berpengaruh. Pratama dan Wibowo 

(2017) melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hubungan positif antara intellectual capital (IC) dan kinerja keuangan 

perusahaan teknologi tinggi (high-tech) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, dan juga untuk menguji apakah ada efek entrenchment 

kepemilikan keluarga. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2008 hingga 2014. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC memiliki dampak positif pada 

kinerja keuangan perusahaan. Rahim et al. (2017) menyatakan bahwa 

human capital menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan 

kinerja perusahaan. 

 Guseva and Rogova (2016) penelitian ini menguji kontribusi modal 

intelektual untuk profitabilitas dan kapitalisasi pasar klub sepak bola. 

Penelitian ini didasarkan pada analisis pelaporan keuangan 30 klub 

sepakbola Eropa untuk periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukan 

hubungan positif antara intellectual capital dan kinerja klub sepak bola. 

Pratama (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual 

capital memiliki dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil 
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ini menunjukkan bahwa penggunaan modal intelektual yang efisien dan 

efektif akan membuat perusahaan mampu mencapai kinerja keuangan yang 

lebih tinggi dan akan berguna untuk menghadapi MEA. Penelitian Yasar et 

al. (2015) menyatakan bahwa intellectual capital merupakan salah satu 

faktor utama yang menunjukan keuntungan dan kesuksesan klub sepakbola. 

Sehingga intellectual capital menyebabkan dampak positif terhadap kinerja 

klub sepakbola.  

Ricci et al. (2015) mengatakan bahwa hasil dari penelitian ini 

memberikan bukti sementara bahwa ICE, terutama relational capital 

memberikan pengaruh positif terkait dengan kinerja lapangan dari bisnis 

sepakbola profesional, sedangkan human capital memberikan pengaruh 

negatif pada kinerja keuangan, hal ini dikarenakan klub-klub sepakbola 

biasa menjual pemain-pemain nya dibursa transfer tiap musim. 

 Gozali dan Hatane (2014)  melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menguji pengaruh antara intellectual capital dengan kinerja 

keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

di bidang perbankan, keuangan dan pertambangan yang secara konsisten 

terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012. Hasil dari penelitian ini adalah 

adanya pengaruh yang signifikan antara VAIC dengan kinerja keuangan.  

Sementara itu, penelitian Andriana (2014) menunjukan bahwa 

intellectual capital dan human capital berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Capital employed dan 

structural capital walaupun menunjukkan arah koefisien positif namun 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Firer 

& Williams (2003) menunjukan bahwa intellectual capital tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kuryanto (2008) menunjukan 

bahwa Intellectual Capital berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis & Tahun Variabel Yang Digunakan Hasil 

1 Lutfia Dwi Jayanti 

dan Sugiharti 

Binastuti (2017) 

Variabel Independen : 

HCE,SCE, CEE 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa CEE dan SCE 

berpengaruh terhadap ROA, 

sedangkan HCE tidak 

berpengaruh. 

2 Bima Cinintya 

Pratama dan 

Hardiyanto Wibowo 

(2017) 

Variabel Independen : 

Human Capital, Struktural 

Capital, dan Relational 

Capital     

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil empiris menunjukkan 

bahwa IC memiliki dampak 

positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

3 Azlina Rahim, 

Ruhaya Atan and 

Amrizah 

Kamaluddin (2017) 

Variabel Independen : 

Human Capital 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa human capital 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan dan positif dengan 

kinerja perusahaan. 

 

4 Umi Muhanik dan 

Dina Fitrisia 

Septiarini (2017) 

Variabel Independen : 

Human Capital, Structural 

Capital, dan Capital 

Employed     

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa IC secara simultan 

berpengaruh terhadap ROA, 

CEE dan SCE tidak 

berpengaruh terhadap ROA 

dan HCE berpengaruh 

terhadap ROA. 

5 Bima Cinintya 

Pratama (2016) 
Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

intellectual capital memiliki 

dampak positif pada kinerja 

keuangan perusahaan. 

6 Rhoma Simarmata 

dan Subowo (2016) 

Variabel Independen : 

Human Capital, Structural 

Capital, dan Capital 

Employed     

Hasil penelitian ini 

menunjukan IC berpengaruh 

positif terhadap ROA, CEE 

dan HCE berpengaruh positif 

terhadap ROA, sedangkan 
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Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan (ROA) 

SCE tidak berpengaruh 

terhadap ROA 

7 Daria Guseva, Elena 

Rogova (2016) 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan dan Klub 

Sepakbola (Perusahaan) 

Bahwa hubungan antara 

intellectual capital dan 

kinerja klub sepak bola 

adalah signifikan. Kami juga 

menemukan bahwa human 

capital (yang terdiri dari 

keterampilan dan bakat 

pemain dan pelatih) adalah 

komponen yang paling 

penting dari IC yang 

berkontribusi terhadap 

kinerja. Relational Capital 

(yang melekat pada 

dukungan merek dan klub 

penggemar) juga merupakan 

penggerak signifikan dari 

hasil keuangan. 

8 Nermin Nergis 

Yasar, Mine Isik, 

Fethi Calisi (2015) 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan Klub Bola 

Intelektual yang tinggi 

tingkat modal adalah salah 

satu faktor utama yang 

menunjukkan keuntungan 

dan kesuksesan klub 

sepakbola. Sehingga 

Intellectual Capital 

menyebabkan dampak positif 

terhadap kinerja klub sepak 

bola 

9 Federica Ricci, 

Vincenzo Scafarto, 

Domenico Celenza, 

Ida Samantha Gilvari 

(2015) 

Variabel Independen : 

Intellectual Capital, 

Relational Capital, dan 

Human Capital 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

memberikan bukti sementara 

bahwa ICE, terutama sejauh 

relational capital 

memberikan pengaruh positif 

terkait dengan kinerja 

lapangan dari bisnis 

sepakbola profesional. 

sedangkan human capital 

memberikan pengaruh 

negatif pada kinerja 

keuangan. 

10 Hamidah (2014) Variabel Independen : 

Human Capital, Structural 

Capital, dan Capital 

Employed     

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukan HCE, SCE dan 

CEE mempunyai pengaruh 

yang positif signifikan 

terhadap ROA. 
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11 Adrian Gozali dan 

Saarce Elsye Hatane 

(2014) 

Variabel Independen : 

VAIC 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya pengaruh yang 

signifikan antara VAIC 

dengan kinerja keuangan 

perusahaan. 

12 Andriana (2014) Variabel Independen : IC, 

HCE, SCE, CEE 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa intellectual capital 

dan human capital 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

Capital employed dan 

structural capital walaupun 

menunjukkan arah koefisien 

positif namun tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

13 Suhendah (2012) Variabel Independen : 

HCE, SCE dan CEE 

Variabel Dependen : 

Profitabilitas Perusahaan 

(ROA) 

Hasil penelitian ini 

menunjukan IC berpengaruh 

positif terhadap ROA, CEE 

dan HCE tidak berpengaruh 

terhadap ROA, dan SCE 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

14 Kuryanto (2008) Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini adalah 

Intellectual Capital 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

15 Firer dan William 

(2003) 
Variabel Independen : 

Intellectual Capital 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa intellectual capital 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

variabel yang terikat dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  

RBT menjelaskan bahwa nilai dan keunggulan kompetitif 

perusahaan itu diciptakan dari intellectual capital (Barney, 1991). RBT 

menjelaskan bahwa usaha perusahaan untuk mempertahankan sumber 

daya yang bernilai, langka dan tak tergantikan ini berkaitan erat dengan 

penciptaan keunggulan kompetitif berkelanjutan (Barney, 1991). 

Human capital merupakan bagian dari Intellectual Capital (Pulic, 

2004). Human capital menjadi penting karena adanya suatu kombinasi 

antara keterampilan, bakat, keahlian, pengetahuan, dan kecerdasan 

terhadap peningkatan profitabilitas kinerja perusahaan (Rahim et al., 

2017). 

Penelitian Chen et al. (2005) menyebutkan bahwa human capital 

secara parsial berhubungan positif pada kinerja keuangan perusahaan 

Human Capital 

Structural Capital 

Capital Employed 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

H2 (+) 
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yang diproksikan dengan ROA, ROE, MB, Growth Revenue, Employee 

Productvity. Penelitian Gozali dan Hatane (2014) Hamidah (2014) dan 

Muhanik & Septiarini (2017) juga mendukung hasil tersebut, dijelaskan 

bahwa Human Capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

perusahaan. Sedangkan penelitian dari Andriana (2014) menunjukan 

bahwa human capital berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Begitu juga penelitian menurut Jayanti & 

Binastuti (2017) menyatakan bahwa HCE tidak berpengaruh terhadap 

ROA. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian di 

penelitian ini : 

H1: Human Capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Pengaruh Structural Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  

RBT mendefiniskan bahwa IC merupakan hal utama yang harus 

ada ketika penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan 

(Barney, 1991). Menurut RBT, terbentuknya keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan berkaitan erat dengan usaha perusahaan untuk 

mempertahankan aset sumber daya yang berharga, langka dan tak 

tergantikan serta mengoperasikan sumber daya ini secara efektif 

(Barney, 1991). Structural capital merupakan bagian dari Intellectual 

Capital (Pulic, 2004). Structural capital tercipta dari proses dan nilai 

perusahaan, yang mencerminkan fokus internal dan eksternal dari 
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perusahaan, ditambah pengembangan dan pembaharuan nilai untuk 

masa depan (Astuti, 2005). 

Penelitian dari Jayanti & Binastuti (2017) dan Hamidah (2014)  

menunjukkan bahwa structural capital berpengaruh terhadap ROA. 

Penelitian Chen et al. (2015) menyebutkan bahwa structural capital 

secara parsial berhubungan positif pada kinerja keuangan perusahaan. 

Gozali dan Hatane (2014) hasil penelitian menunjukan bahwa Structural 

capital berpengaruh positif dan paling signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perusahaan. Sementara itu penelitian dari 

Muhanik & Septiarini (2017) dan Simarmata & Subowo (2016) 

menyatakan bahwa structural capital (SCE) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan (ROA). Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis 

penelitian di penelitian ini : 

H2: Structural Capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

3. Pengaruh Capital Employed Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

RBT mendefinisikan bahwa komponen utama dalam penciptaan 

nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan yaitu intellectual capital 

(Barney, 1991). Dari perspektif RBT bahwa penciptaan keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan sangat berkaitan dengan upaya 

perusahaan untuk mempertahankan aset sumber daya yang berharga 

serta proses ketika menjalankan sumber daya ini (Barney, 1991). 

Capital employed  merupakan bagian dari Intellectual Capital (Pulic, 
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2004). Penelitian dari Pulic (1998) mengasumsikan bahwa jika satu unit 

dari capital employed menghasilkan return yang lebih besar pada suatu 

perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya, maka perusahaan 

tersebut memanfaatkan capital employed-nya secara lebih baik. 

Penelitian Chen et al. (2015) menyebutkan bahwa capital 

employed secara parsial berhubungan positif pada kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan ROA, ROE, MB, Growth 

Revenue, Employee Productivity. Menurut Jayanti & Binastuti (2017), 

Simarmata & Subowo (2016) dan  Hamidah (2014)  mengatakan bahwa 

capital employed berpengaruh terhadap ROA. Sementara itu penelitian 

dari Muhanik & Septiarini (2017) dan Suhendah (2012) bahwa capital 

employed (CEE)  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian di penelitian 

ini : 

H3: Capital Employed memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Intellectual Capital...  Anggi Setyawan,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019




