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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  LANDASAN TEORI 

1. Intellectual Capital (IC) 

Beberapa definisi menurut pandangan para peneliti, intellectual 

capital merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan 

dapat digunakan sebagai value added bagi suatu perusahaan untuk 

menghasilkan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Aset 

tidak berwujud yang termasuk dalam intellectual capital adalah informasi, 

intellectual property, relasi pelanggan, loyalitas pelanggan dan database. 

Intellectual capital memiliki peran yang sangat penting dan strategis di 

setiap perusahaan. Moeheriono (2012). 

Menurut Stewart (1997), definisi intellectual capital adalah suatu 

sumber daya berupa pengetahuan yang didukung oleh proses informasi 

untuk menjalin hubungan dengan pihak luar, sehingga menghasilkan aset 

yang bernilai tinggi dan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi 

perusahaan. Menurut Baroroh (2013) intellectual capital adalah suatu aset 

tidak berwujud yang mempunyai kemampuan untuk memberikan nilai bagi 

perusahaan dan masyarakat yang meliputi hak paten, hak cipta dan 

waralaba, serta hak atas kekayaan intelektual. Roos (1997) menyatakan 

bahwa intellectual capital mencakup semua proses dan menjadi asset tidak 

berwujud dalam neraca meliputi merk dagang, paten, dan merk. 

Sawarjuwono (2003) mendefinisikan intellectual capital sebagai kombinasi 

dari asset tidak berwujud meliputi pasar, intellectual property (merek 
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dagang dan paten), sumberdaya manusia, dan infrastruktur yang 

menjalankan fungsinya daamperusahaan. Bontis (1998) mendefinisikan 

modal intelektual mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan 

kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan 

keunggulan kompetitif berkelanjutan. Modal intelektual diidentifikasi 

sebagai perangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan 

kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai. 

Bontis (2008) menyatakan bahwa pada umumnya peneliti membagi 

intellectual capital menjadi tiga komponen, yaitu : human capital, 

structural capital, dan customer capital. Selanjutnya secara sederhana 

human capital mencerminkan individual knowledge stock suatu organisasi 

yang dipresentasikan melalui karyawannya. Structural capital meliputi 

database, organizational chart, processmanual, strategies, routines, dan 

segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materialnya. 

Customer capital adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing 

channels dan customer relationship dimana suatu organisasi 

mengembangkannya melalui jalan bisnis. Ketiga komponen tersebut apabila 

dikelola dengan baikakan menciptakan nilai tambah terhadap perusahaan 

(value creation). 

Modal intelektual merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) 

yang diukur menggunakan value added intellectual capital (VAIC™) dan 

melaporkan modal intelektual dengan mengacu pada informasi keuangan 

perusahaan (Pulic, 1998). Metode pengukuran intellectual capital secara 
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moneter yang banyak diadopsioleh banyak peneliti adalah VAIC™ yang 

dikembangkan oleh Pulic (1998). Metode pengukuran ini berdasarkan value 

added yang diciptakan dari kombinasi value added capital employed 

(VACA), value added human capital (VAHU), dan value added structural 

capital (STVA). Ulum (2009) menawarkan definisi yang komprehensif 

dengan menyatakan bahwa istilah intellectual capital diberikan untuk 

kombinasi intangible assets yang membuat perusahaan dapat berfungsi. 

2. Legitimacy Theory  

 Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara 

berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam 

batas dan norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004). Menurut 

Deegan (2004) dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan akan secara 

sukarela melaporkan aktivitasnya jika mamajemen menganggap bahwa hal 

tersebut adalah yang diharapkan komunitas. 

Teori legitimasi sangat erat hubungannya dengan stakeholder dan 

pelaporan intellectual capital sebagai ukuran dari pelaporan tersebut. 

Perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan kapasitas 

intellectualcapital-nya dalam laporan keuangan untuk memperoleh 

legitimasi dari publik atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. 

Pengakuan legitimasi publik menjadi penting untuk mempertahankan 

eksistensi perusahaan dalam lingkungan sosial perusahaan Ulum (2009). 

Berdasarkan kajian tentang teori stakeholder dengan teori 

legitimacy, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua teori tersebut 
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memiliki penekanan yang berbeda tentang pihak – pihak yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan 

perusahaan. Teori legitimacy menempatkan persepsi dan pengakuan publik 

sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapaninformasi di 

dalam laporan keuangan. Sedangkan teori stakeholder lebih mementingkan 

posisi para stakeholder yang dianggap powerfull. Kelompok stakeholder 

inilah yang menjadi pertimbangan utama bagiperusahaan dalam 

diungkapkannya atau tidak suatu informasi di dalam laporan keuangan. 

Teori legitimacy sangat tepat untuk menjelaskan penelitian tentang 

hubungan antara physical capital/ capital employed dengan kinerja 

keuangan perusahaan. 

3. Stakeholder Theory  

Dalam definisi klasik Freeman dan Reed (1983) menyatakan bahwa 

stakeholder adalah 

“any  identifiable  group  or individual who can affect 

theachievement of an organization’s objective, or is affected by the 

achievement of an organization’s  objective”. 

Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara manajemen 

perusahaan dengan para stakeholdernya. Menejemen perusahaan 

diharapkan dapat bertanggung jawab dan dapat menyesuaikan kinerja 

perusahaan sesuai dengan harapan dari para stakeholder. Penyesuaian yang 

dimaksud adalah manajemen organisasi diharapkan memaksimalkan 

penciptaan nilai dari aktivitas – aktivitas perusahaan serta meminimalkan 
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kerugian yang dapat berdampak bagi para stakeholder Ulum (2009). Para 

stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh perusahaan, 

dan manajemen harus mengelola perusahan untuk keuntungan seluruh 

stakeholder Deegan (2004). Apabila kinerja perusahaan dianggap baik, 

maka kepercayaan para stakeholder kepada perusahaan akan meningkat. 

Hal tersebut dikarenakan stakeholder menginginkan return dari investasi di 

perusahaan yang bersangkutan. Deegan (2004) menyatakan bahwa teori 

stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi yang jauh melebihi 

kinerja keuangan atau ekonomi sederhana.  

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajemen perusahaan memahami lingkungan stakeholder mereka dan 

melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan 

hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Inti seluruh teori ini 

adalah tentang apa yang akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder 

menjalankan hubungan mereka. Melalui pemanfaatan seluruh potensi 

perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical capital), 

maupun structural capital, maka perusahaan akan mampu menciptakan 

value added bagi perusahaan. Dengan meningkatkan value added tersebut, 

kinerja keuangan perusahaan akan meningkat dan pertumbuhan perusahaan 

semakin baik sehingga nilai perusahaan di mata stakeholder akan meningkat 

(Kartikasari 2014). 

Dalam konteks menjelaskan konsep Intellectual Capital, teori 

stakeholder harus dipandang dari kedua bidang yaitu pada bidang etika 
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(moral) maupun bidang manajerial. Penciptaan nilai dalam konteks ini 

adalah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki perusahaan, baik pada 

haryawan (human capital), aset fisik (physical capital), maupun (structural 

capital). Pengelolaan yang baik pada seluruh potensi tersebut akan 

menciptakan value added bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong 

kinerja perusahaan demi kepentingan stakeholder. Teori stakeholder 

menyatakan bahwa seluruh stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh 

informasi mengenai aktifitas perusahaan yang memengaruhinya. Para 

stakeholder berkepentingan untuk memengaruhi manajemen dalam proses 

pemanfaatan seluruh potensi yang dimiiki perusahaan. Pengelolaan yang 

baik dan maksimal atas seluruh potensi ini perusahaan dapat menciptakan 

value added untuk mendorong kinerja keuangan perusahaan yang 

merupakan orientasi stakeholder dalam menginvestasi manajemen. 

Keakuratan value added dan return dalam pengukuran kinerja menambah 

kekuatan teori stakeholder (Sonya 2016). 

Teori Stakeholder theory sangat tepat untuk menjelaskan penelitian 

tentang intellectual capital, terutama dalam konteks hubungan antara 

variabel human  capital dengan kinerja keuangan perusahaan. 

4. Resources Based Theory 

Resources Based Theory pertama kali disampaikan oleh Wernerfelt 

(1984) dalam artikel pionernya yang berjudul “A Resources- based view of 

the firm”. Resources Based Theory adalah sumber daya pada perusahaan 

yang dapat dijadikan keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan 
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perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. Teori ini 

membahas tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana 

perusahaan tersebut dapat mengolah, dan memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan dalam mengambil peluang kesempatan dan 

menghadapi ancaman sehingga perusahaa memiliki keunggulan kompetitif 

yang berbeda dengan perusahaan lain untuk menguasai pasar. 

Menurut Barney (2001) mengkategorikan tiga jenis sumber daya 

yaitu modal sumber daya fisik (teknologi, pabrik dan peralatan), modal 

sumber daya manusia (pelatihan, pengalaman, wawasan), dan modal 

sumber daya organisasi (struktur formal). Intellectual Capital (IC) 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai sumber daya yang unik untuk 

menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. 

Resource based theory meyakini bahwa perusahaan akan mencapai 

keunggulan apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang 

unggul. Menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, 

perusahaan dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki agar bernilai, 

tidak mudah ditiru, tidak tergantikan, dapat diandalkan dan berbeda dari 

perusahaan lain. Hal tersebut yang membuat intellectual capital sebagai 

kunci untuk menciptakan value added bagi perusahaan. Resource based 

theory sangat tepat untuk menjelaskan penelitian tentang intellectual 
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capital, terutama dalam konteks hubungan antara variabel kinerja structural 

capital dengan kinerja keuangan perusahaan. 

5. Kinerja Keuangan 

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan 

dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu 

perusahaan (Sukhemi,2007). Kinerja keuangan perusahaan berupa 

gambaran dari kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis menggunakan 

rasio keuangan. Dari analisis tersebut dapat diketahui bagaimana keadaan 

keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja.  

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi keuangan maupun 

nonkeuangan. Kinerja perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran 

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari 

banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh 

manajemen (Sucipto,2003). 

Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi perusahaan yang 

telah dicapai dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan 

ringkasan transaksi – transaksi keuangan yang sudah terjadi selama satu 

tahun. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain. Menurut 

Munawir (2002), laporan keuangan adalah alat yang sangat penting dan 

digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi 
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keuangan serta hasil yang telah dicapai perusahaan. Dengan demikian 

laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Sonya (2016) Penilaian kinerja keuangan dapat 

menggunakan ukuran atau tolak ukur tertentu. Ukuran yang lazim 

digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data 

keuangan. Jenis perbandingan rasio masa lalu, saat ini dan masa yang akan 

datang untuk perusahaan yang sama. Rasio keuangan menjadi alat analisis 

data yang paling sering digunakan dalam dunia keuangan. Rasio ini 

menghubungkan berbagai perkiraan pada laporan keuangan sehingga dapat 

mempresentasikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Analisis 

keuangan merupakan alat untuk  memahami laporan keuangan. 

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan 

dapat digunakan untuk melihat apakah perusahaan dapat mempertahankan 

investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain 

itu pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk membuktikan kepada 

masyarakat, penanam modal, maupun pelanggan bahwa perusahaan 

mempunyai kredibilitas yang baik. Teori kinerja keuangan mendukung 

penelitian ini dan dapat menjelaskan penelitian, karena pada penelitian ini 

menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependennya.     
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6. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas akan 

menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aset, dan utang 

pada hasil –hasil operasi (Brigham dan Houston, 2009). ROA merupakan 

rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang 

dimilikinya. Semakin besar ROA berarti menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan semakin baik karena return semakin besar. 

Pada penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur dengan 

menggunakan proksi return on asset (ROA). ROA adalah rasio profitabilitas 

yang mengukur jumlah profit yang diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki 

perusahaan. ROA memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam 

melakukan efisiensi penggunaan total aset operasional perusahaan. ROA 

merupakan indikator dari profitabilitas perusahaan dalam menggunakan 

aset untuk menghasilkan laba bersih. ROA dapat dihitung dengan membagi 

laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka 

akan semakin efisien perusahaan tersebut dalam menggunakan asetnya. 

ROA seringkali dipakai oleh manajemen untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nilai ROA yang semakin 

mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan tersebut karena 

setiap aset yang dimiliki dapat menghasilkan laba. Oleh karena itu, semakin 
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tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

ROA yang bernilai negatif disebabkan oleh laba perusahaan yang berada 

dalam kondisi rugi. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa kemampuan 

dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk 

menghasilkan laba (Sonya 2016).  

Rasio profitabilitas merupakan pengukuran kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Rumus rasio ini 

adalah ROA = EAT/ Total asset. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik 

keadaan suatu perusahaan (Gitman, 2009). Teori profitabilitas mendukung 

penelitian ini karena pada penelitian ini menggunakan kinerja keuangan 

sebagai variabel dependen dan rasio profitabilitas sebagi pengukurannya.  

7. Bank Umum Syariah 

Wacana mengenai pembentukan lembaga keuangan syariah di 

Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Pada tanggal 18-20 Agustus 

1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya 

mengenai bunga bank dan perbankan di Bogor. Hasil lokakarya tersebut 

kemudian dibahas lebih mendalam pada Munas MUI ke IV pada tanggal 22-

25 Agustus 1990 di Jakarta. Munas tersebut menghasilkan pembentukan 

Tim Perbankan MUI yang bekerja untuk membahas pendirian bank syariah 

di Indonesia. Pada akhirnya lahirlah bank syariah pertama di Indonesia, 

yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang akta pendiriannya ditandatangani 

pada 1 November 1991. 
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Berdirinya bank syariah di Indonesia pada saat tersebut belum 

memiliki dasar hukum yang kuat. Hingga pada tahun 2008 lahirlah regulasi 

yang secara khusus mengatur jalannya perbankan syariah di Indonesia yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Undang-Undang ini memberikan peluang yang besar 

untuk pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

menerangkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang tersebut 

menjelaskan bahwa dalam kegiatan usahanya, perbankan syariah 

berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-

hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Bank merupakan unit bisnis yang terbanyak diatur dibandingkan 

dengan bisnis lainnya, serta bisnis yang dilengkapi dengan berbagai pagar 

dan rambu-rambu pengaman sebagai proteksi agar bisnis bank tetap 

terpelihara dengan baik, sebagaimana kita tahu bahwa bank sebagai unit 

bisnis yang lebih mengedepankan atau menjadikan “lembaga bisnis yang 

amanah” (Shofa 2014). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, 

Perbankan Syariah terbagi atas 3 jenis: 
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a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran syariah, 

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di 

luar negeri yang kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi 

sebagai induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit 

syariah.  

b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank 

Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang suatu bank yang berkedududkan di luar negeri yang melakukan 

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 

c. BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Dalam Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah, implementasi yang sesuai dengan paradigma dan asas 

syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: 

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling 

ridha. 

b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan 

baik (thayib). 

c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan mengukur nilai, 

bukan sebagai komoditas. 

d. Tidak mengandung unsur riba 

e. Tidak mengandung unsur kezaliman 
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f. Tidak mengandung unsur maysir 

g. Tidak mengandung unsur gharar 

h. Tidak mengandung unsur haram  

i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) 

karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan 

risiko. 

Perkembangan dunia perbankan syariah yang semakin kompetitif 

menyebabkan perubahan yang besar dalam persaingan, pemasaran, 

pengelolaan sumber daya manusia dan penanganan transaksi antara 

perusahaan dan nasabah, serta perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan yang mampu 

memuaskan atau memenuhi kebetuhan konsumen, mampu menghasilkan 

produk yang bermutu, dan cost effective. 

Kunci persaingan dalam pasar perbankan adalah kualitas total yang 

mencangkup penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya, 

kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, kualitas estetika dan 

bentuk-bentuk kualitas lain yang terus bekembang guna memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Sehingga meningkatnya persaingan bisnis 

memacu manajemen untuk lebih memperhatikan sedikitnya dua hal penting 

yaitu “keunggulan” dan “nilai”, (Istiqlal, 2009) 

Menurut Al Baluchi (2006) dalam “The Impact of AAOIFI 

Standards and Banks Characteristic on The Level of Valuntary Disclosure 

in The Annual Report of Islamic Banks” mengemukakan bahwa bank 

syariah dikembangkan di atas pondasi yang tidak mengizinkan pemisahaan 

antara hal-hal duniawi dan agama. Dengan demikian, bank didirikan pada 
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konsep berbagi keuntungan sesuai dengan konsep oslam yaitu keuntungan 

timbul sepanjang adanya risiko. Oleh karena itu, bank syariah menolak 

bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat 

investasi. 

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait mengenai 

variabel-variable intellectual capital yang diproksikan dengan iB_VACA, 

iB_VAHU, iB_STVA terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, adalah 

sebagai berikut:   

Tabel  2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan 

Tahun 

Variabel yang 

digunakan Hasil 

1 Bunga (2017) VACA, VAHU, 

STVA 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial VACA dan 

STVA memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan, sedangkan VAHU  

tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2 Hamidah 

(2014) 

X1 VACA, X2 

VAHU, X3 STVA 

dan Y1 EPS, Y2 

ROA 

Hasil penelitian bahwa modal 

intelektual yang diproksikan 

dengan VACA, VAHU dan 

STVA mempunyai pengaruh 

yang positif signifikan terhadap 

ROA pada bank go public yang 

terdaftar di BEI tahun 2009-

2012.  
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Lanjutan Tabel 2.1 

3 Qaharuna 

(2016) 

VACA, VAHU, 

STVA 
Dengan hasil penelitian 

diperoleh bahwa intellectual 

capital (VAIC™) komponen 

capital employe berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

Sedangkan komponen human 

capital tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.  

4 Nurhasanah 

(2017) 

Intellectual capital 

terhadap kinerja 

keuangan dan nilai 

pasar 

Hasil penelitian tersebut adalah  

menunjukkan bahwa secara 

simultan value added 

capitalemployed (VACA), value 

added human capital (VAHU), 

dan structural capital value 

added (STVA) bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Secara 

parsial value added capital 

employed (VACA), value added 

human capital (VAHU), dan 

structural capital value added 

(STVA) berpengaruh dengan 

arah positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

5 Andriana 

(2014) 

Intellectualcapital, 

human capital, 

physical capital 

dan structural 

capital terhadap 

kinerja keuangan 

Hasil penelitianya adalah 

pengujian yang telah dilakukan 

dengan teknik analisis regresi 

berganda secara parsial 

menunjukkan bahwa intellectual 

capital dan human capital 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Capital 

employed dan structural capital 

walaupun menunjukkan arah 

positif namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

6 Nasif Ozkan 

(2017) 

VAIC™ method, 

ANOVA, Scheffe 

Test. Variabel 

Dependen : ROA 

Variabel 

Independen 

:HCE,SCE, CCE 

Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa modal intelektual sektor 

perbankan Turki terutama 

dipengaruhi oleh manusia 

koefisien efisiensi modal (HCE). 

Di sisi lain, modal koefisien 

efisiensi yang digunakan (CEE) 

dan modal struktural koefisien 

efisiensi (SCE) kurang efektif 

dalam menciptakan nilai di 

sektor perbankan dibandingkan 

dengan HCE. 

7 Mahfoudh 

Abdul Karem 

Al-Musali 

and Ku Nor 

Izah Ku 

Ismail (2014) 

Intellectual 

coefficient 

(VAIC™) method 

Variabel 

Dependen : 

ROA& 

ROEVariabel 

Independen: 

Variabel 

Independen: HCE, 

SCE, CCE 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa VAIC dapat menjelaskan 

keuangan kinerja organisasi 

bank-bank yang terdaftar di Arab 

Saudi menunjukkan bahwa 

peningkatan penciptaan nilai 

efisiensi mempengaruhi 

profitabilitas bank di dalam 

negeri. Komponen VAIC 

menunjukkan bahwa selama 

masa studi, manajer bank Saudi 

tidak mampu mewujudkan 

potensi penuh dari dua elemen IC 

bank (yaitu modal manusia dan 

struktural) untuk 

memaksimalkan manfaat 

pemangku kepentingan. 

8 Nuryaman 

(2015) 

(VAIC™) : Value 

added capital 

employed 

(VACA); Value 

added 

humancapital 

(VAHU); 

structural capital 

value added 

(STVA); and value 

added intelectual 

coefficient 

(VAIC™). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: modal intelektual 

memiliki efek positif pada nilai 

perusahaan; ,modal intelektual 

memiliki dampak positif 

terhadap profitabilitas; dan  

penelitian telah menunjukkan hal 

itu profitabilitas berfungsi 

sebagai variabel intervening 

dalam hubungan kausal antara 

modal intelektual dan nilai 

perusahaan. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

9 Wayan 

Anggara 

Wijaya & I 

Gusti Bagus 

Wiksuana 

(2018) 

Human Capital 

Efficiency (X1), 

Capital Employed 

Efficiency sebagai 

proksi modal fisik 

(X2), Structural 

Capital Efficiency 

sebagai proksi 

modal struktural 

(X3) dan VAIC™ 

sebagai modal 

intelektual. 

Hasil penelitian yaitu hanya 

structural capital efficiency yang 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Manajer dapat meningkatkan 

penggunaan modal struktural 

dalam kegiatan operasional 

perusahaan guna meningkatkan 

pengaruhnya terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

  

           

   

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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1.   Physical capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA) 

Physical capital menunjukkan hubungan harmonis dengan mitranya, 

baik dari pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar (Salim 

2013). Physical capital ini dikenal dengan istilah capital employed (CE). 

Capital employed mengacu pada financial capital perusahaan yang terdiri 

dari monetary capital dan physical capital. (Artinah, 2011). Pengelolaan 

yang baik atas sumber daya perusahaan dalam bentuk capital asset diyakini 

akan meningkatkan nilai pasar dan kinerja perusahaan (Pramelasari, 2010). 

Teori legitimacy sangat tepat untuk menjelaskan tentang physical capital/ 

capital employed dengan kinerja keuangan perusahaan. Teori legitimasi 

menyatakan bahwa perusahaan secara berkelanjutan mencari cara untuk 

menjamin operasi mereka berada dalam batas norma yang berlaku di 

masyarakat (Deegan, 2004). Dalam teori legitimasi juga menyatakan bahwa 

perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan kapasitas intellectual 

capital-nya dalam laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari 

publik atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pengakuan legitimasi 

publik menjadi penting untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam 

lingkungan sosial perusahaan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2016) physical 

capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam 

penelitian Bunga (2017) physical capital juga berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Suhendah (2012) yang menunjukkan bahwa 

physical capital ternyata berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan profitabilitas 

sebagai indikator kinerja keuangan. Sedangkan dalam penelitian Andriana 

(2014) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2.  Human capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA) 

Human capital adalah indikator efisiensi nilai tambah modal 

manusia. VAHU merupakan rasio dari Value Added (VA) terhadap human 

capital  (Hamidah 2014). Hubungan antara value added dan human capital 

mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai dalam 

perusahaan. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu 

mengoptimalkan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Menurut 

Wahdikorin (2010), human capital merupakan akumulasi nilai investasi 

yang tercermin dalam kegiatan pelatihan karyawan dan kompetensi sumber 

daya manusia. Human capital merupakan sumber daya perusahaan yang 

terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dihasilkan 

melalui kompetensi, sikap dan kecerdasan intelektual (Partiwi 2005). Teori 

Stakeholder theory sangat tepat untuk menjelaskan penelitian tentang 

intellectual capital, terutama dalam konteks hubungan antara variabel 

human  capital dengan kinerja keuangan perusahaan. Teori stakeholder 

yang didalamnya mengemukakan jika setiap karyawan dituntut untuk selalu 

memberikan hal yang terbaik bagi perusahaan dan terus dipacu untuk 

meningkatkan value added perusahaan. Hal ini diyakini akan meningkatkan 

inovasi baik berupaproduk ataupun efisiensi dalam biaya, dan akan 
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meningkatkan return yang semakin baik pada perusahaan di masa 

mendatang. Hasil penelitian yang mendukung yaitu penelitian yang 

dilakukan Nurhasanah (2017) human capital berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semahalnya dengan hasil 

penelitian Dianing (2017) human capital berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Andriana (2014) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Khairunnisa (2017) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan.  

3. Structural capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA) 

Structural capital merupakan kemampuan organisasi dalam 

memenuhi proses rutinitas dan struktur perusahaan yang mendukung usaha 

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal dan kinerja 

bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono2003). Structural capital meliputi 

beberapa hal seperti sistem operasional, budaya organisasi, filosofi 

manajemen serta intellectual capital lain yang mempengaruhi proses kinerja 

karyawan. Perusahaan yang memiliki sumber daya karyawan yang baik jika  

didukung dengan sistem yang bagus maka perusahaan akan dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki karyawan sehingga kinerja keuangan 

perusahaan akan meningkat (Bunga 2017). Resource based theory sangat 

tepat untuk menjelaskan penelitian tentang intellectual capital, terutama 

dalam konteks hubungan antara variabel kinerja structural capital dengan 
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kinerja keuangan perusahaan. Teori yang menggambarkan adalah resource 

based theory yang mengemukakan bahwa perusahaan akan mencapai 

keunggulan apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang 

unggul. Menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, 

perusahaan dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki agar bernilai, 

tidak mudah ditiru, tidak tergantikan, dapat diandalkan dan berbeda dari 

perusahaan lain Barney (2001). Hasil penelitian Nuryaman (2015) 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bahkan structural 

capital memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja keuangan perusahaan 

bahkan structural capital menjadi variabel yang sangat mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nurhasanah (2017) dan Bunga (2017) Structural Capital Value Added 

(STVA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai STVA yang 

diperoleh suatu perusahaan, maka akan mempengaruhi peningkatan ROA 

pada perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Hamidah (2014) dalam 

penelitiannya structural capital pengaruh yang negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Wayan Anggara (2018) structural 

capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Qoharuan (2016) 

dengan hasil penelitiannya bahwa structural capital tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
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D. HIPOTESIS 

1. Pengaruh Physical Capital terhadap Kinerja keuangan Perusahaan 

Physical capital menunjukkan hubungan harmonis dengan mitranya, 

baik dari pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar (Salim 

& Karyawati, 2013).  Physical capital ini dikenal dengan istilah capital 

employed (CE). Capital Employed mengacu pada financial capital 

perusahaan yang terdiri dari monetary capital dan physical capital. 

(Artinah, 2011). Pengelolaan yang baik atas sumber daya perusahaan dalam 

bentuk capital asset diyakini akan meningkatkan nilai pasar dan kinerja 

perusahaan (Pramelasari, 2010).  

Dalam penelitian ini teori yang mendukung physical capital adalah 

Teori Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan terdorong untuk 

menunjukkan intellectual capital dalam laporan keuangan untuk 

memperoleh legitimasi dari masyarakat atas kekayaan modal fisik. 

Pengakuan legitimasi publik menjadi penting dalam kepentingan 

perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan menarik shareholder Ulum 

(2008). Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Nurmalasari (2016) physical capital berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian Qaharuana 

(2016) physical capital juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. H1 : Islamic Banking Value Added Capital Employed 

(iB_VACA) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (ROA).  
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2. Pengaruh Human Capital terhadap Kinerja keuangan Perusahaan 

Human capital mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki 

oleh setiap individu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya 

(Bontis 2008).  Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya yang 

dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien maka hal tersebut dapat 

menciptakan keunggulan kompetitif di banding dengan para pesaingnya. 

Sumber daya manusia yang berketrampilan dan berkompetensi tinggi 

merupakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Apabila perusahaan 

dapat memanfaatkan dan mengelola potensi yang di miliki karyawannya 

dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Jika 

produktivitas karyawannya meningkat, maka pendapatan dan profit 

perusahaan juga meningkat. Meningkatnya pendapatan dan laba perusahaan 

dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tinggi. 

 Teori stakeholder menjelaskan bagaimana hubungan antara 

manajemen perusahaan dengan para stakeholdernya. Apabila kinerja 

perusahaan dianggap baik, maka kepercayaan para stakeholder kepada 

perusahaan akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan stakeholder 

menginginkan return dari investasi di perusahaan yang bersangkutan. 

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori stakeholder 

menekankanakuntabilitas organisasi yang jauh melebihi kinerja keuangan 

atauekonomi sederhana.  

Hasil penelitian yang mendukung yang dilakukan oleh Arifah (2014) 

bahwa human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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keuangan perusahaan. Sama halnya dengan penelitian yang dialkukan oleh 

Nurhasanah (2017) human capital berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan kata lain jika suatu 

perusahaan memiliki human capital yang baik maka kinerja keuangan 

perusahaan akan meningkat dan dinilai baik oleh pihak luar perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Islamic Banking Value Added Human Capital (iB_VAHU) 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

(ROA).  

3. Pengaruh Structural Capital terhadap Kinerja keuangan Perusahaan 

 Structural capital menunjukkan pengetahuan yang akan tetap ada 

dalam perusahaan yang bersifat bukan manusia, seperti: rutinitas 

perusahaan, prosedur, sistem, budaya, dan database (Salim & Karyawati, 

2013). Structural capital timbul dari proses dan nilai organisasi yang 

mencerminkan fokus internal dan eksternal perusahaan disertai 

pengembangan dan pembaharuan nilai untuk masa depan (Suhendah, 2012). 

Tercapainya structural capital dengan menterjemahkan sistem perusahaan 

menjadi lebih baik, maka akan dapat memberikan keunggulan bersaing bagi 

perusahaan. Sebagai contoh perusahaan mampu meningatkan rutinitas, 

prosedur-prosedur, serta sistem dengan baik. Sehingga dengan adanya 

keungulan bersaing, kinerja perusahaan tersebut akan semakin meningkat.  
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 Teori yang mendukung structural capital dalam penelitian ini 

adalah resource based theory yang meyakini bahwa perusahaan akan 

mencapai keunggulan apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya 

yang unggul. Menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, 

perusahaan dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki agar bernilai, 

tidak mudah ditiru, tidak tergantikan, dapat diandalkan dan berbeda dari 

perusahaan lain. 

Hasil penelitian yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Nuryaman (2015) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan bahkan structural capital memiliki pengaruh terbesar terhadap 

kinerja keuangan perusahaan bahkan structural capital menjadi variabel 

yang sangat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bunga (2017) Structural Capital Value 

Added (STVA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 

STVA yang diperoleh suatu perusahaan, maka akan mempengaruhi 

peningkatan ROA pada perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 :Islamic Banking Structural Capital Value Added (iB_STVA) 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

(ROA).  
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