
 

PENGARUH INTTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 

 
 
 
 
 

SKIRIPSI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANITA BADOLO 

105721126418 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

MAKASSAR 

2022 



 

 

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 

 

 
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX 

(JII) 

 
 

SKRIPSI 

 

 
Disusun dan Diajukan Oleh: 

 

 
ANITA BADOLO 

NIM: 105721126418 

 
 
 
 
 

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

MAKASSAR 2022 

 

i 



 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 
MOTTO 

 

 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS Al-Insyirah/94:5-6) 

 

(ANITA BADOLO) 

 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 

 
Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya 

sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. 

Alhamdulillah Rabbil’alamin 

 
 
 
 

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan seluruh 

keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan 

kasih sayang serta senantiasa mendoakan keberhasilan di 

setiap langkahku serta karya ilmiah ini kupersembahkan 

untuk almamaterku tercinta. 

 

ii 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KATA PENGANTAR 

 
Puji dan Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. 

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat 

yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inellectual  

Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Jakarta Islamic Index (JII)”, 

dapat terselesaikan dengan baik. 

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih 

kepada kedua orang tua penulis Bapak Badolo dan Ibu Marni, yang senantiasa 

memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulis. Dan saudara- 

saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat 

hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta 

dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi 

keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka 

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia 

dan di akhirat. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula 

 
 
 

 

iii 



 

 

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan 

dengan hormat kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Bapak Nasrullah,SE.,MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Bapak Abdul Muttalib, S.E.,M.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa 

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga 

Skripsi ini selesai dengan baik. 

5. Ibu Nurlina SE.,M.M, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu 

selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi. 

6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya 

kepada penulis selama mengikuti kuliah. 

7. Ibu Amelia Rezki Septiani, SE.,MM selaku Penasehat Akademik yang 

senantiasa membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

9. Seluruh Pegawai Bursa Efek Indonesia yang telah membantu penulis 

mengumpulkan data selama penelitian 

10. Teman-teman MAN 18G Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang 

tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis. 

 
 
 
 

iv 



 

 

11. Terkhusus peneliti ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku tercinta 

Vivi, Anggi, Waliyana, Hera, Ekki Dan Selvi alias inyong yang barbar semua 

yang telah memberikan motivasi dan dorongan demi terselesaikannya skripsi 

ini. 

12. Terima kasih teruntuk semua rekan, sahabat dan saudara yang tidak bisa 

saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi 

dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih 

sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya 

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

utamanya kepada Almamater tercinta Kampus biru Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Makassar, 16 Oktober 2022 

 
 
 
 
 

 
Anita Badolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

v 



 

 

ABSTRAK 

 
ANITA BADOLO. 2022. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Jakarta Islamic Index (JII). Skripsi. Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dibimbing oleh: Abdul Muttalib dan Nurlina 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Intellectual Capital 

Terhadap Kinerja Keuangan Pada Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kuantitatif karena penelitian kuantitatif menggunakan 

metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 

pendekatan deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, 

penelitian lapangan dan studi internet. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada jakarta islamic index (JII) 
periode tahun 2016 – 2020. Pengukuran variabel intellectual capital dalam 
penelitian ini diukur dengan Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC™). 
Pengukuran variabel kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan return 
on equity (ROE). Pengukuran variabel dalam penelitian ini diukur dengan Tobin’s 
Q. Populasi dalam penelitian ini adalah Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Teknik penentuan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel 
yaitu: 1). Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2016-2020. 2). Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap selama 
periode penelitian. 3). Perusahaan menyajikan data lengkap sesuai dengan 
variabel yang diteliti, yaitu intellectual capital dan kinerja keuanga. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan software SPSS 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada jakarta islamic 
index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2020. 
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ABSTRACT 

 
 

Anita Badolo, 2022. Analysis of Performance-Based Income and Ependiture 

Budgets (Case Studies of theOne-Stop Investment and Service Pinrang 

districy) Tahun 2002. Thesis. Department of Management, Faculty of 

Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. 

Accompanied by: Abdul Muttalib and Nurlina 
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This study aims to determine the effect of intellectual capital on financial 
performance in the Jakarta Islamic Index (JII). This research is a type of 
quantitative research because quantitative research uses descriptive methods and 
tends to use a deductive approach to analysis. Data collection was carried out 
using library techniques, field research and internet studies. 

This study aims to provide empirical evidence of the influence of 
intellectual capital on financial performance in the Jakarta Islamic Index (JII) for the 
period 2016 – 2020. The measurement of the intellectual capital variable in this 
study is measured by the Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC™). 
Measurement of financial performance variables in this study was measured by 
return on equity (ROE). The measurement of the variables in this study was 
measured by Tobin's Q. The population in this study was the Islamic Index (JII) 
which was listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. The 
sampling technique in this study used purposive sampling method with sample 
criteria, namely: 1). Jakarta Islamic Index (JII) which is listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2016-2020. 2). The company issued complete financial 
statements during the study period. 3). The company presents complete data 
according to the variables studied, namely intellectual capital and financial 
performance. The data analysis method used in this study is multiple linear 
regression analysis using SPSS 21.0 software. The results show that intellectual 
capital has an effect on financial performance on the Jakarta Islamic Index (JII) 
which is listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 – 2020. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Semakin pesatnya perkembangan dalam teknologi, inovasi, juga ilmu 

pengetahuan pada era globalisasi ini maka akan semakin ketat pula 

persaingan antar perusahaan. Agar perusahaan bisa bersaing antar 

perusahaan yang lain jadi perusahaan diharuskan untuk bisa melakukan suatu 

perubahan strategi yang jauh lebih baik lagi dalam mengelola bisnisnya. 

Dengan semakin majunya perkembangan zaman membuat ekonomi 

mengalami perkembangan signifikan dalam menetapkan strategi bisnis. Salah 

satu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan agar bisa bertahan lama 

yaitu dengan melakukan perubahan strategi bisnis yang dulunya dari berbasis 

tenaga kerja (labor-based business) membentuk bisnis yang berbasis 

pengetahuan (knowledge-based business). Maka dari itu karakteristik 

perusahaan bisa berganti menjadi perusahaan yang berbasis ilmu 

pengetahuan (Rambe, 2012). 

Untuk dapat meciptakan nilai tambah bagi perusahaan, perusahaan 

dituntut harus dapat mengelola serta menerapkan dengan baik strategi bisnis 

yang telah ditetapkan seperti strategi berbasis pengetahuan tersebut dengan 

mengelola nilai tidak tampak (hidden value) yang ada pada intangible asset. 

Pada era globalisasi saat ini, informasi perihal intellectual capital merupakan 

suatu informasi sangat penting untuk bisa diketahui oleh para investor, dengan 

mengungkapkan informasi tersebut pada laporan keuangan akan berperan 

cukup besar dalam meningkatkan kinerja keuangan. (Devi et al., 2017). Maka 

kini para pelaku bisnis mulai memahami bahwa daya saing 
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bukan hanya tentang aset berwujud, tetapi juga tentang pengelolaan 

organisasi, pengelolaan sumber daya, inovasi dan sistem informasi organisasi. 

Intellectual capital merupakan aset tidak berwujud yang berharga dan 

aset penting perusahaan karena pengungkapan modal intellectual dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai bagi perusahaan, 

meningkatkan tingkat diposisi modal intellectual publik yang diterbitkan dalam 

laporan tahunan memberikan informasi yang andal dan bersifat bermanfaat 

bagi investor dalam pengambilan keputusan. Intellectual capital dapat 

didefinisikan sebagai jumlah hari yang dihasilkan oleh tiga komponen utama 

organisasi, yaitu (1) Human capital, (2) Structural capital, dan (3) Relational 

capital (Ulum 2015) 

Berdasarkan Resource-based Theory Dapat disimpulkan bahwa 

Intellectual Capital (IC) memenuhi kriteria sebagai sumber daya tunggal yang 

mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan untuk dapat 

menciptakan nilai bisnis dan dapat digunakan untuk mengembangkan  strategi 

implementasi untuk meningkatkan kinerja bisnis yang lebih baik dan lebih baik. 

Salah satu informasi yang dibutuhkan investor untuk mengukur 

kemampuan perusahaan adalah informasi tentang modal intellectual (IC) yang 

dibutuhkan untuk menciptakan kekayaan yang lebih baik di masa depan. 

Perkembangannya telah menarik perhatian intellectual capital (IC) terkait 

dengan aset tidak berwujud inovasi pengetahuan digambarkan sebagai aset 

yang semakin berharga dalam ekonomi pengetahuan terjaga. Profesi 

akuntansi saat ini harus mampu menerjemahkan hal tersebut menjadi sebuah 

akun (Roslender dan Fincham dalam Kurniawan 2013:17). 
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Fenomena penambang batubara PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dapat 

dilihat dari kinerja keuangan yang diukur dengan return on equity (ROE). 

selama satu tahun terakhir selama pandemi Covid-19. Berdasarkan Laporan 

Keuangan Tahunan 2020, laba bersih ADRO turun 63,64% menjadi 

US$146,93 juta atau Rp 0,05 triliun (kurs US$1 = 14,000 USD).Rp). Hingga 

tahun sebelumnya, perseroan membukukan laba bersih US$404,19 juta atau 

Rp 5,5 triliun. Penurunan laba disertai dengan penurunan pendapatan dari 

$26,67 miliar atau Rs 48,40 triliun pada 2019 menjadi $2,53 miliar atau Rs 

35,49 triliun tahun lalu. Menurut manajemen perusahaan, penurunan laba 

usaha disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata (ASP) sebesar 18% dan 

penurunan volume penjualan sebesar 9%. Selain itu, perseroan mencatatkan 

penurunan volume produksi sebesar 6% menjadi 54,53 juta ton. Ini sedikit lebih 

tinggi dari perkiraan 2020 yang direvisi 52 hingga 54 juta ton. “Kondisi makro 

ekonomi dan industri yang sulit akibat pandemi COVID-19 telah memberikan 

tekanan berat pada permintaan batubara dan harga batubara global pada 

tahun 2020. Jika dirinci, pendapatan ADRO berasal dari pihak ketiga dan 

pemangku kepentingan. 

Sepertiga, penjualan batu bara pada 2020 menyumbang $2,34 miliar. 

Dari penjualan batu bara tersebut, ekspor batu bara mencatatkan kontribusi 

sebesar  $1,8  miliar,  sedangkan  penjualan  batu  bara  domestik  mencapai 

$536,56 juta. Selanjutnya, pendapatan tahun lalu dari jasa pertambangan 

adalah $122,64 juta, diikuti oleh kategori lain sebesar $47,05 juta. Sedangkan 

pihak berelasi, penjualan batubara domestik menyumbang pendapatan 

sebesar USD26,82 juta. Sisanya, kategori lain dari pihak berelasi, mencatatkan 

pendapatan usaha sebesar $1,04 juta. Sementara itu, klien ADRO  dengan  

omzet transaksi  di  atas  10%  adalah  perusahaan tetangga 
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Malaysia, TNB Fuel Services Sdn. Bhd. TNB sebagai pihak ketiga 

mencatatkan kontribusi sebesar $349,43 juta. Namun, total aset perusahaan 

turun 11,58% menjadi $6,38 miliar tahun lalu dari $7,22 miliar sebelumnya. 

Pada tahun 2019, kewajiban ADRO sebesar $3,23 miliar. Ekuitas  perusahaan 

juga turun tipis dari $0,53 miliar menjadi $3,73 miliar pada 2019 menjadi $3,71 

miliar tahun lalu. Sementara itu, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sepanjang 

2020 mencatatkan penurunan sebesar 3,11% menjadi Rp 7,16 triliun, dari Rp 

7,39 triliun pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan yang 

dipublikasikan, penurunan laba bersih tersebut sejalan dengan sedikit 

peningkatan pendapatan di tahun pandemi Covid-19. Total pendapatan bersih 

UNVR pada 2020 mencapai Rp 42,97 triliun, naik 0,12 dari 2019 sebesar Rp 

42,92 triliun. Beban pokok penjualan turun menjadi Rs 20,52 triliun, turun dari 

Rs 20,89 triliun sebelumnya. 

Dalam penilaiannya, penjualan domestik mencapai Rp 41,16 triliun dari Rp 

40,87 triliun pada 2019, sedangkan penjualan ekspor turun menjadi Rp 1,81 triliun 

dari 2019. Sebelumnya Rp 05 triliun. Kontributor pendapatan terbesar adalah 

kepada pemangku kepentingannya, Unilever Asia Private Limited, senilai Rs 

552,63 miliar, meskipun turun dari Rs 1,37 triliun pada periode yang sama tahun 

sebelumnya. Setelah itu, pendapatan untuk Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd 

sebesar Rs 320,06 miliar dibandingkan dengan nol sebelumnya dan untuk Unilever 

Philippones Inc. pada Rs 245,82 miliar dibandingkan dengan nol sebelumnya. 

Sebelumnya, manajemen UVR mengatakan pada kuartal II pendapatan bersih 

mengalami penurunan akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB). 
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Berdasarkan penelitian Adrian Gozali dan Saarce Elsye Hatane 

(2014), tentang pengaruh knowledge capital terhadap kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan khususnya pada industri keuangan dan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini adalah VAIC 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan. Penelitian lain oleh Wayan Anggara Wijaya dan I Gusti Bagus 

Wiksuana (2018), tentang pengaruh knowledge capital terhadap kinerja 

keuangan pada subsektor hotel, restoran dan pariwisata. Hasil penelitian ini 

hanya efisiensi struktural modal tanpa pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Dalam penelitian Syahla Dwinovita Putri dan Nila Firdausi 

Nuzula (2019), tentang pengaruh knowledge capital terhadap kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

modal intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

dan kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 
Berdasarkan fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik menguji 

hubungan antara Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan dengan 

mengacu pada penelitian Dianty (2014). Persamaan Dianty (2014) dan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menguji pengaruh 

Intellectual Capital yang proksikan dengan variabel yaitu Human 

capital,structural capital,Employed capital terhadap kinerja keuangan yang 

di ukur dengan Return On Equity (ROE). Replikasi dilakukan dengan 

mengubah objek pencarian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di 
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Bank Indonesia menjadi perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode pencarian pedang yang berbeda. Dalam 

penelitian Dianty (2014), periode penelitian 2014-2017, sedangkan 

penelitian dilakukan periode 2016-2020. Dengann demikian, peneliti 

bernaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Jakarta Islamic 

Index (JII)” 

 
B. Rumusan Masalah 

 
1. Apakah Human Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

Jakarta Islamic Index? 

2. Apakah Structural Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

Jakarta Islamic Index? 

3. Apakah Capital Employed berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

Jakarta Islamic Index? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah 

intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Jakarta 

Islamic Index 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah 

pengetahuan mengenai metode pengkuran intellectual capital dalam 

menilai kinerja keuangan pada Jakarta Islamic Index 
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2. Manfaat Praktis 
 

a. Bagi peneliti sebagai penambah wawasan dan studi awal tentang 

intellectual capital dan komponennya pada perusahaan serta 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Peneliti juga berharap 

rancangan dalam penelitan ini dapat memberikan manfaat kontribusi 

pada kemajuan ilmu pengetahuan terutama melalui penelitian kinerja 

keuangan. 

b. Bagi pihak perusahaan semoga dengan adanya penelitian ini, dapat 

dijadikan petunjuk atau rujukan dalam mengelola intellectual capital. 

Agar dapat menciptakan nilai lebih dalam mengembangkan dan 

memaksimalkan sumber data yang dimiliki Jakarta Islamic Index 

c. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian dapat di harapkan 

menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

meningkatkan daya saing. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Tinjauan Teori 
 

1. Manajemen Keuangan 
 

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan merencanakan, 

mengeorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan. 

Kegiatan keuangan sebuah organisasi atau perusahaan biasanya seperti 

pengadaan pemanfaatan dana perusahaan. Menurut Saptayudan Arga 

(2019:117) manajemen keuangan adalah proses menganalisis untuk membuat 

keputusan keuangan dalam konteks bisnis. 

Perusahaan pasti memprioritaskan dalam usahanya untuk mencari 

keuntungan atau profit, oleh karena itu perusahaan harus bekerja keras untuk 

mendapatkan modal dan menggunakannya seefisien mungkin, oleh karena itu 

manajemen keuangan sangat penting untuk mengendalikan semua sumber 

daya keuangan perusahaan secara terorganisir dengan  baik. Menurut Hendro 

(2019), manajemen keuangan adalah kegiatan usaha yang menangani 

kegiatan keuangan dalam mendanai perusahaan dan mengalokasikannya 

seefisien mungkin. Sedangkan menurut Arianti, dkk (2019), manajemen 

keuangan adalah seperangkat operasi bisnis yang berkaitan dengan 

bagaimana memperoleh modal untuk usaha, bagaimana menggunakan modal 

secara tepat waktu, efisien dan efektif serta mengelola aset perusahaan dalam 

waktu yang tepat cara terbaik 

Manajemen keuangan merupakan bidang keuangan yang 

menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan 
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untuk menciptakan dan mempertahankan nliai melalui pengambilan keputusan 

dan pengelolaan sumber daya yang tepat (Veronika, 2019:256). Manajemen 

keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan termasuk keputusan investasi, 

pembiayaan dan manajemen aset. 

2. Fungsi Manajemen Keuangan 
 

Fungsi utama manajemen keuangan adalah merencanakan dan 

memperkirakan kebutuhan keuangan bisnis dengan merinci jumlah yang 

diperlukan untuk membeli berbagai aset untuk bisnis. Menurut Veronika 

(2019), fungsi utama dari manajemen keuangan ada tiga fungsi yaitu: 

a. Keputusan Investasi 
 

Keputusan investasi adalah keputusan tentang aset yang akan 

dikelola oleh bisnis. Keputusan investasi merupakan keputusan yang paling 

penting karena keputusan investasi ini secara langsung mempengaruhi 

jumlah hasil investasi dan arus kas perusahaan terhadap keuntungan masa 

depan. 

b. Keputusan Pendanaan 
 

Keputusan pendanaan mencakup sumber pendanaan sisi aset 

atau sisi aset. Ada sesuatu tentang keputusan pembiayaan, pertama 

tentang menentukan modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi, 

kedua tentang menentukan keseimbangan biaya terbaik atau sering disebut 

sebagai struktur modal yang optimal. 

c. Keputusan Pengelolaan Aset 
 

Keputusan manajemen aset Jika aset diamankan dengan sumber 

daya keuangan yang sesuai, aset tersebut harus dikelola secara efektif. 

CFO, bersama dengan manajer lain di perusahaan, bertanggung jawab atas 

berbagai tingkat atau aset yang dimiliki perusahaan. Tanggung jawab 
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ini mengharuskan atau memaksa manajer keuangan untuk memprioritaskan 

manajemen aset likuid daripada manajemen aset tetap, manajer keuangan 

yang bijaksana akan mengalokasikan modalnya selama umur aset yang 

didanai properti.. 

3. Kinerja Keuangan 
 

Untuk dapat melihat kondisi suatu perusahaan, investor dan kreditur 

melihat laporan kinerja keuangan perusahaan. Fahmi (2012), menjelaskan 

bahwa kinerja keuangan merupakan hasil analisis yang telah dilakukan untuk 

melihat sejauh mana perusahaan telah mampu menerapkan aturan kinerja 

keuangan yang baik dan sehat, termasuk diantaranya adalah memenuhi 

persyaratan. dan aturan pedoman standar yang berlaku dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dalam 

penggunaan rasio yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan rasio 

profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan didekati dengan menggunakan 

ukuran return on assets (ROA). Tujuan dari penilaian kinerja keuangan itu 

sendiri adalah untuk mengetahui kinerja asosiasi dan mengukur seberapa 

sukses suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang maksimal. Kinerja 

keuangan suatu perusahaan dapat menghasilkan informasi yang membantu 

memperkirakan kemampuan perusahaan dalam mengekspresikan 

profitabilitas sumber daya yang digunakannya. Pemangku kepentingan 

membutuhkan hasil penilaian kinerja keuangan bisnis untuk melihat seberapa 

sukses bisnis dalam menjalankan kegiatannya. Dalam laporan keuangan yang 

diterbitkan secara berkala oleh perusahaan, dapat dilihat tingkat kinerja 

keuangan perusahaan dan menggambarkan bagaimana posisi keuangan 

perusahaan diukur dengan rasio-rasio keuangan. Banyak 
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rasio yang dapat digunakan, tetapi dalam penelitian ini kami menggunakan 

rasio keuangan terhadap total aset (ROA), yang mencerminkan kinerja 

perusahaan dalam kaitannya dengan total aset operasinya. Jika ROA suatu 

perusahaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

mengelola asetnya secara efektif, mulai dari aset berwujud maupun tidak 

berwujud. Oleh karena itu, kinerja keuangan perusahaan memiliki arti yang 

cukup penting dalam sebuah bisnis. Dalam PSAK #19, ia menjelaskan bahwa 

aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi 

meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Dalam IAS No. 38 (2014) juga 

menjelaskan hal yang sama tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud 

adalah hak istimewa, hak dan manfaat kepemilikan dan bahkan kontrol. 

Dampak yang dapat dirasakan perusahaan dari kinerja keuangannya dapat 

dikatakan cukup baik. Ramai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja 

perusahaan, salah satunya yaitu intellectual capital. Semakin tinggi intellectual 

capital yang dipunyai oleh suatu perusahaan maka kinerja keuangan dalam 

perusahaan tersebut juga akan bertambah tinggi. (Appuhami, dalam Saraswati 

dan Erinos, 2018). 

4. Rasio Keuangan 
 

Rasio adalah hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu 

dalam satu item laporan keuangan dan jumlah lain dalam item laporan 

keuangan lainnya. Dengan menggunakan analisis rasio akan dapat 

menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau 

posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan juga dapat membantu 

perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. 
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Analisis rasio keuangan perusahaan merupakan langkah awal dalam 

analisis keuangan, karena fungsi rasio keuangan yang dirancang dapat 

digunakan untuk memberi gambaran hubungan perkiraan-perkiraan laporan 

keuangan.Analisis Rasio Keuangan merupakan angka yang diperoleh dari 

hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti). Analisis rasio keuangan 

merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan 

masa sekarang (Harahap, 2011:297). Menurut (Cahyarini, 2017). 

5. Jenis-jenis Rasio Keuangan 
 

Rasio Keuangan Menurut Kasmir (2015:104) rasio keuangan 

merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. 

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen 

dalam satu laporan keuangan ata u antarkomponen yang ada di antara laporan 

keuangan. 

1. Rasio Likuiditas 
 

Rasio likuiditas (likuidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka 

pendek. Beberapa rasio likuiditas digunakan. 

Current Ratio = 
Æktiva Sancar

 
Utang Sancar 

 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

 
current ratio mempakan rasio untuk mengukur kemarnpuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau 
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utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan. 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

 
Quick Ratio atau Acid Test Rasio merupakan rasio yang 

menunjukkan kemarnpuan perusahaan dalam memenuhi atau 

membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau 

inventory. 

Quick Ratio=
Æcet Lancar–Invectaci 

Kewajiban Lancar 
 

c. Rasio Cepat (Cash Ratio) 

 
Rasio Kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa uang kas yang tersedia untuk membayar utang”. 

Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas 

atau yang setara dengan kas seperti giro dan tabungan di bank 

(yang dapat ditarik setiap saat). 

Cash Ratio = 
Æcet Lancar 

Kewajiban Lancar 

 

2. Rasio Aktivitas 

 
Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. 

IT = 
Karga pokok penjuaS Rata–

rata percediaan 

 

a. Perputaran Piutang 

 
Rasio yang bermanfaat untuk mengetahui berapa banyak 

waktu untuk melakukan penagihan piutang dalam satu tahun. 
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Rasio ini dicari dengan membagi antara penjualan kredit 

dengan rata-rata piutang. 

b. Perputaran Persediaan (Inventory turnover ratio) 

 
Rasio yang menunjukkan berapa kali dana yang ditanam di 

inventori berputar dalam satu periode. 

Inventory Turnover Ratio = 
SaSec 

 
 

Inventory 

 

c. Perputaran Modal Kerja ( Working capital turnover ratio) 

 
Rasio yang berfungsi untuk mengukur efisiensi modal dalam 

periode tertentu atau berapa kali modal kerja berputar dala satu 

periode 

d. Perputaran asset tetap (Fixed Asset Turn Over) 

 
Rasio yang dapat menunjukkan berapa kali dana yang di 

investasikan pada aktiva tetap berputar dalam satu periode 

dengan cara membandingkan penjualan bersih dengan aktiva 

tetap. 

3. Rasio Solvabilitas 

 
Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan likuiditas di 

bubarkan. 

a. Debt Ratio-DR) 

 
Rasio ini mengukur presentase dana yang diberikan oleh kreditur, 

yang bisa dihitung dengan rumus: 
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Debt Ratio= 
totaS SiabiSitiec 

totaS accet 

 

b. Debt to Equity ratio 

 
Rasio ini untuk membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas 

dan melaukuan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat 

di perusahaan. 

Debt to Equity Ratio = 
TotaS SiabiSitiec

 
SharehoSdercF Equity 

 

4. Rasio Profitabilitas 

 
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. 

Return On Equity 
Saba bercih

 
NODAS cendiri 

 

a. Gross Profit Margin Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan tingkat keuntungan kotor yang diperoleh setiap 

rupiah penjualan. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur 

keseluruhan efefktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk 

atau jasa. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung 

Gross Profit Margin yaitu : 

Gross Profit Margin= 
Laba Kotor

 
PenjuaSan 

 

b.  Operating Profit Margin Digunakan untuk mengukur kemampuan 

tingkat keuntungan bersih yang diperoleh tiap rupiah penjualan. 

Rasio ini bermanfaat untuk mengukur Jurnal Kajian Manajemen 

Bisnis Volume 4, Nomor 2, September 2015 
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keseluruhan efektivitas operasional perusahaan. Adapun rumus 

yang digunakan untuk menghitung rasio ini sebagai berikut: 

Operating Profit Margin = EBIT 
PenjuaSan 

 

c. Net Profit Margin Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu. Net Profit 

Margin dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi 

perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan perusahaan 

menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Untuk 

menghitung rasio ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut 

: 

 

Net Profit Margin = 
Laba ceteSah pajak 

PenjuaSan 
 

d. Return on Equity (ROE) Menunjukkan kemampuan dari ekuitas 

(umumnya saham biasa) yang dimiliki perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Untuk menghitung rasio ini dapat 

menggunakan rumus yaitu : 

Return on Equity = 
Laba ceteSah pajak 

ModaS 

 

e. Return on Invesment (ROI) Merupakan kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan neto. ROI merupakan ukuran efisiensi 

penggunaan modal di dalam suatu perusahaan. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung rasio ini adalah : 

Return on Invesment = 
Laba Becih

 
TotaS Æktiva 
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5. Rasio Pertumbuhan 
 

Rasio pertumbuhan ini menggambarkan presentasi pertumbuhan 

pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. 

Growth Rate= Present-Past)/Pastx100. 
 

6. Rasio Nilai Pasar (Market value ratio) 
 

Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara 

relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur nilai saham dan lazim digunakan pasar modal. 

PER = 
CLOSE PRICE 

EÆRNING PER SKÆRE 

 

6. Intellectual capital 
 

Menurut (wijayani, 2017:6) intellectual capital adalah aset tida k 

berwujud yang dihasilkan oleh 3 elemen perusahaan dari faktor manusia yang 

dihasilkan dan pelanggan yang memberikan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan. Secara umum intellectual capital terdiri dari tiga bagian yaitu, 

Human capital, structrual capital dan costumer capital. Menurut Ahmad (2015) 

intellectual capital merupakan jumlah nilai asset tidak berwujud terdiri dari: 

a. Human Capital 
 

Menurut (Ross, dan Edvinsson. 2018:4) Human Capital 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan solusi yang 

baik dan tepat. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang- orang 

yang ada dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang akan meningkat 

jika Human Capital dikelola dengan baik. Beberapa ahli berpendapat 

bahwa peran Human Capital dalam Intellectual capital sangat penting, 

karena penciptaan modal pelanggan (Costumer Capital) 
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berada pada komponen modal manusia (Human capital) dan dibantu oleh 

modal struktural. 

Sumber daya manusia (SDM) yang diukur dengan berfokus pada 

tenaga kerja mencerminkan human capital dalam pembaharuan dan 

pengembangan sumber daya manusia sebagai indeks untuk menghitung 

kompetensi karyawan, kreativitas dan hasil penjualan dari suatu produk 

yang dihasilkan 

b. Structural Capital 
 

Structural Capital adalah kemampuan bisnis untuk melakukan 

proses rutin yang menghasilkan kinerja optimal secara umum. Misalnya, 

sistem operasi proses produksi serta budaya perusahaan modal struktural 

harus terstruktur untuk meningkatkan hasil modal intelektual dalam hal 

memungkinkan modal intelektual untuk diukur pada tingkat perusahaan. 

Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan 

menyebarkan pengetahuan adalah dengan memberikan pengetahuan 

yang sesuai dengan budaya dan memberi insentif kepada instruktur. 

Mendefinisikan structural capital sebagai mekanisme mekanisme 

dan struktur organisasi yang dapat membantu dukungan karyawan agar 

dapat menciptakan kinerja intelektual yang optimal dan juga kinerja bisnis 

secara keseluruhan. Artinya structural capital mencerminkan organisasi 

dan pelanggan yang mewakili nilai dari hubungan dengan pelanggan, 

pemasok, asosiasi industri dan pasar. 

c. Relation Costumer Capital 
 

Costumer Capital didefinisikan sebagai sumber daya yang terkait 

dengan konsumen. Costumer Capital merupakan penghubung antara 
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suatu bisnis dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok atau 

rekanan, sehingga modal pelanggan memegang peranan paling penting 

dalam membangun suatu bisnis di mata masyarakat khususnya investor. 

Modal klien menggambarkan hubungan yang terjadi antara bisnis dan 

pihak eksternal seperti mitra, pelanggan, pemerintah, dan perusahaan 

sejenis dalam bisnis yang sama. Dapat disimpulkan bahwa modal 

pelanggan adalah seperangkat aset tidak berwujud yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk menciptakan nilai bagi perusahaan yang dimilikinya.. 

7. Knowledge based theory 
 

Knowledge based theory merupakan bagian dari resources based 

theory yang mendukung adanya sumber daya lain selain sumber daya fisik. 

Knowledge based theory memberikan landasan teoritis tentang pentingnya 

modal intelektual bagi suatu perushaan sesuai dengan karekteristik yang 

melekat didalamnya yang pengetahuan yang makna paling strategis di 

perushaan, kegiatan dan proses produksi di perushaan melibatkan 

penerapan pengetahuan, dan individu didalam organisasi tersebut 

bertanggung jawab untuk membuat, memegang, dan berbagi pengetahuan 

(www.encyclopedia.com) (dalam Kartika sari dan 

Hadiprajitno,2014) 
 

Knowledge based theory menganggap bahwa pengetahuan 

merupakan sumber daya yang paling besar pengaruhnya terhadap 

keberlangsungan sebuah perusahaan. Pendukung teori ini berpendapat 

bahwa sumber daya dalam bentuk pengetahuan cukup kompleks dan sulit 

ditiru oleh pesaing. Keberagamaan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi penentu 

http://www.encyclopedia.com/


20 
 

 
 
 
 

 

kinerja perusahaan dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Tullio, 

dalam sutomo 2014,). 

Teori berbasis pengetahuan membentuk keterlibatan modal 

manusia dalam kegiatah perusahaan. Hal tersebut dicapai melalui 

peningkatan keterlibatan laryawan dalam perumusan tujuan operasional. 

Dalam pandangan yang berbasis pengetahuan, maka perusahan 

mengembangkan pengetahuan yang baru lebih cepat dari pada pesaing 

mereka. Salah satu penndekatan yang digunakan dalam penilaian dan 

pengukuran Knowledge aset (aset pegetahuan) adalah intellectual capital 

yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagi bidang, baik 

manajemen, teknologi, informasi, sosiologi maupun akutansi. Perushaan 

menerapkan Knowledge based business akan menciptakan suatu cara 

untuk memperoleh penghasilan perusahaan yang dapat berupa nilai 

tambah. 

 

Tabel 2.1 
Klasifikasi Komponen Intellectual Capital 

 

Human Capital 
Relational (Costumer) 

Capital 

Organizational 

(Structural) Capital 

Know-how Brand Intellectual 

Pendidikan Konsumen property 

Vocatinal Loyalitas Paten 

qualitificatiom konsumen Copyrights 

Pekerjaan Nama Design righsts 

dihubungkan perusahaan Trade secrets 

dengan Backlog orders Service marks 

kompetensi Jaringan Infrastructure 

Penelitian distribusi assets 

psychometric Kolaborasi Filosofi 
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Pekerjaan bisnis manajemen 

dengan Kesepakatan Filosofi 

kompetensi lisensi manajemen 

Semangat Kontrak-kontrak Budaya 

entrepreneuria yang perusahaan 

l, jiwa inovatif, mendukung Sistem 

kemampuan Kesepakatan informasi 

proaktif dan franchise Sistem 

reaktif  jaringan 

kemampuan  Hubungan 

untuk berubah  keuangan 

Sumber: Rahmah (2018) 

 
 

B. Tinjauan Empiris 
 

Tinjauan Empiris sangat penting sebagai acuan dasar dalam 

penyusunan penelitian ini, karena untuk mengetahui hasil dari penelitian 

terdahulu. Adapun uang dijadikan tinjauan emperis guna sebagai 

perbandingan dalam penelitian sebagai berikut: 

 

2.2 Tabel penelitian Terdahulu 
 
 

 
No. 

Nama 

penelitian dan 

tahunan 

 

Judul 

penelitian 

 

Variabel 

(kuantitatif) 

 

Alat 

Analisis 

 

Hasil Penelitian 

1. Santi dwi 

lestari (2012) 

Pengaruh 

Intellectual 

capital 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perbankan 

syariah di 

Indonesia 

intellectual 

capital (x) 

dengan 

kinerja 

keuangan (y) 

analisis 

regresi 

sederhan 

a 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa intellectual 

capital 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Olivviani Widya 

Setya 

Ningrum(2021) 

Pengaruh 

intellectual 

capital 

intellectual 

capital (x) 

kinerja 

Regresi 

Linier 

Bergand 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

intellectual capital 
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  terhadap 

kinerja 

keuangan 

dan good 

corporate 

governance 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

kueangan (y) a berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Josofiene 

Johan 

Marzoeki(2018 

) 

Pengaruh 

intellectual 

capital 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

terhadap 

(studi empiris 

pada 

perusahaan 

sub 

sektorpropert 

i dan real 

estate yang 

terdaftar di 

bursa efek 

Indonesia 

Intellectual 

capital (X) 

Kinerja 

keuangan (Y) 

Analisis 

regresi 

liner 

beranda 

Hasil penelitian 

intellectual capital 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

4. Sabri Nurdin , 

Muhammad 

Suyudi(2019) 

Pengaruh 

intellectual 

capital dan 

islamicity 

performance 

index 

terhadap 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perbankan 

syariah  din 

Indonesia 

(intellectual 

capital dan 

Islamicity 

(kinerja 

keuangan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Hasil Pengujian 

hipotesis secara 

simultan 

menunjukkan 

bahwa semua 

variabel bebas 

yaitu intellectual 

capital dan 

islamycity 

perfonmance 

Indeks 

berpengaruh 

postif sigfikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

5. Novita 

Febriany(2019) 

Pengaruh 

intellectual 

capital 

Intellectual 

capital(X) 

Kinerja 

Analisis 

regresi 

linier 

Hasil pengujian 

hipotesis 

menunjukkan 
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  terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

keuangan(Y) berganda bahwa Intelectual 

Capital 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan 

6. Dianing Ratna 

Wijayani1(2017 

) 

Pengaruh 

intellectual 

capital 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

di public di 

indonesia 

value added 

(VA 

Value Added 

Human 

Capital 

(VAHU) 

Structural 

Capital Value 

Added 

(STVA) 

Analisis 

Regresi 

linier 

berganda 

Kinerja keuangan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sedangkan good 

corporate 

governance 

memiliki 

pengaruh tidak 

langsung 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

dengan 

menggunakan 

kinerja keuangan 

sebagai variabel 

7. Nurjannah 

(2020) 

Pengaruh 

intellectual 

capital 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

Profitabilitas 

pada 

perusahaan 

plastik dan 

kemasan 

yang 

terdaftar 

bursa efek 

indonesia 

(intellectual 

capital) 

 
(kinerja 

keuangan) 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

independen 

dalam penelitian 

ini berpengaruh 

secara simultan 

terhadap return 

on asset. 

8. Muhammad 

Rivandi(2018) 

Pengaruh 

intellectual 

capitaldisclos 

Nilai 

Perusahaan 

Intellectual 

Analisis 

regresi 

linier 

Berdasarkan 

hasil dari 

pengujian 
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  ure, kinerja 

keuangan, 

dan 

kepemilikan 

manajerial 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

Capital 

Disclosures 

Leverage 

Profitability 

Kepemilikan 

Manajerial 

berganda hipotesis dapat 

disimpulan 

Intellectual capital 

disclosureberpen 

garuh positif dan 

signifikan 

terhadap Nilai 

perusahaan 

9. Susi Rida 

RaniAti 

Simamora 

Eddy 

Rismanda 

Sembiring 

(2018) 

Pengaruh 

intellectual 

capital dan 

good 

corporate 

governance 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

perbankan 

terdaftar di 

bursa efek 

din indonesia 

Intellectual 

Capital (X1) 

Good 

Corporate 

Governance 

(X2) 

Analisis 

Regresi 

Bergand 

a 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

Intelectual Capital 

berpengaruh 

postif signifikan 

tehadap kinerja 

keuangan dan 

Good Corporate 

Governance 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

10. Andrew 

Gunawan, 

Yohanes Adri 

Putranto,(2017 

) 

Pengaruh 

Intellectual 

Capital 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Dengan 

Barriers To 

Entry 

Sebagai 

Variabel 

Mediasi 

Intellectual 

Capital (x) 

Kinerja 

Keuangan (y) 

Analisis 

regresi 

lenier 

berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa variabel 

Barriers To Entry 

memediasi 

secara sempurna 

atau menjelaskan 

pengaruh 

intellectual capital 

terhadap kinerja 

keuangan. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja keuangan yang 

dimiliki oleh pada Jakarta Islamic Index dalam mengambil keputusan 

tentang pihak internal perusahaan dengan cara menelaah laporan 

keuangan perusahaan ini dengan penyajian yang tepat dan memberikan 

pandangan yang benar dan wajar atas laporan keuangan tersebut, dan 

disajikan secara tepat waktu, sehingga informasi yang diperoleh lebih 

akurat, untuk lebih memudahkan analisis penelitian ini karena untuk 

kerangka, konsep penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
 

 

 
 

D. Hipotesis 
 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah di 

uraikan sebelumnya maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Human Capital berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada Jakarta Islamic Index (JII) 

 

Structural Capital 

 

Human Capital 

 

Capital Employed 

 

(Santoso 2017) 
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2. Apakah Structural Capital berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap kinerja keuangan pada Jakarta Islamic Index (JII) 

3. Apakah Capital Employed berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada Jakarta Islamic Index (JII) 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode deskriptif. Adapun data yang digunakan yaitu data 

primer dan sekunder berupa laporan keuangan pada Jakarta Islamic Index. 

 
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 
1. Lokasi 

 

Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian 

adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan mengambil data di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Unismuh Makassar. 

2. Waktu Penelitian 
 

Waktu yang dilakukan selama penelitian untuk mengumpulkan 

sejumlah data yang diperlukan kurang lebih 2 bulan,Tahun 2022 

C. Jenis Dan Sumber Data 
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui sarana perantara. Data sekunder 

biasanya berupa bukti tertulis, dokumen sejarah, atau laporan yang telah 

disusun dalam arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. 

 

D. Populasi dan sampel 
 

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa atau hal yang memiliki 

ciri-ciri tertentu (Indriantoro & Supomo, 2018). Periode 2016 - 2020. Tercatat 
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di Bursa Efek Indonesia 30 perusahaan. 
 

Sampel adalah bagian dari populasi. Proses pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan purported sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdaftar 

di BEI dengan kriteria sebagai berikut 

1. Perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

Tahun 2016-2020. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode 

penelitian yaitu tahun 2016-2020. 

3. Perusahaan menyajikan data lengkap sesuai dengan variabel yang 

diteliti, yaitu intellectual capital, kinerja keuangan. 

Berdasarkan Kriteria Di atas, maka yang menjadi sampel dalam 

penelitian adalah perusahaan Islamic Index yang terdaftar di bursa efek 

(BEI) yang berjumlah 8 Perusahaan. 

 
 

Tabel 3.1 
Proses Purposive Sampling Penelitian 

 

No Purposive Sampling Jum 
lah 

1. 
Perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2020. 
30 

2. 
Perusahaan Islamic Index yang bergabung terdaftar di 

bursa efek indonesia tahun 2016-2020 
8 

 
3. 

Perusahaan menyajikan data lengkap sesuai dengan variabel 

yang diteliti, yaitu intellectual capital, kinerja keuangan. 

 
8 

 Total Sampel 8 
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Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

NO KODE Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3 ANTM Aneka Tambang Tbk. 

4 BRPT Barito Pacific Tbk 

5 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk 

6 PTBA Bukit Asam Tbk 

7 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

8 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumber : ( Bursa Efek Indonesia,2020) 

 
 

E. Metode Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data 

melalui dokumen menyangkut data yang diteliti dan dalam penelitian ini data 

yang diperlukan adalah data laporan keuangan dengan cara pengumpulan 

data data dan informasi pada Jakarta Islamic Index. 

 

F. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran 
 

Definisi Aktivitas dan Pengukuran Variabel Intellectual capital (X) 

Intellectual capital merupakan aset tidak berwujud yang berperan penting 

dalam meningkatkan daya saing suatu bisnis dan juga digunakan secara efektif 

untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Efisiensi operasional lembaga 

perkreditan diukur berdasarkan nilai tambah yang terbentuk dari modal fisik 

(VACA), modal manusia (VAHU) dan modal struktural (STVA). Gabungan 

ketiga nilai tambahan tersebut dilambangkan dengan nama VAIC. Langkah-

langkah konstruksi dan perhitungan VAICTM dijelaskan sebagai berikut:: 
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1. Variabel Independen 
 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu intellectual capital (X) 

yang terdiri dari: 

a. Human Capital (VAHU) 
 

VAHU merupakan indikator untuk mengetahui value added 

yang dapat dihasilkan suatu perusahaan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk para tenaga kerja.VAHU dirumuskan: 

VAHU = VA/HC 
 

Keterangan : 
 

VAHU = value added human capital : rasio dari VA terhadap HC. 

VA = value added. 

HC = human capital: beban karyawan. 
 

b. Structural Capital (STVA) 
 

STVA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah 

structural capitalyang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari 

value added. STVA dirumuskan: 

STVA = SC/VA 
 

Keterangan: 
 

STVA= structural capital value added: rasio dari SC terhadap VA. 

SC = structural capital: VA – HC. 

VA = value added. 
 

c. Value Added Capital Employed (VACA) 
 

VACA merupakan indikator untuk mengidentifikasikan kontribusi yang 

dibuat oleh setiap unit dari capital employed terhadap value added 

suatu perusahaan.VACA dirumuskan: 
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VACA = VA/CE 
 

Keterangan: 
 

VACA = value added capital employed : rasio dari VA terhadap CE 

VA = value added. 

CE = capital employed : dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih. 

 
 

2. Variabel Dependen 
 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu rasio profitabilitas 

dengan menggunakan metode pengukuran return on equity (ROE) yang 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bermodalkan equity. 

Return on Equity=
Laba bercih ceteSah pajak 

TotaS Equitac 

 
 

G. Metode Analisis Data 
 

1. Statistik Deskriptif 
 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang duganakan untuk 

menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, seperti keadaan, kondisi, 

situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain (Irmayani, 2018). Analisis ini 

digunakan untuk menjelaskan kinerja keuangan perusahaan yang 

dijadikan sampel. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mlengetahui pengaruh kinerja keuangan berada harga saham. 

2. Analisis regresi berganda 
 

Ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan 

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi linear berganda untuk 

melihat pengaruh Intellectual Capital (VACA, VAHU, 
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STVA) terhadap Kinerja Keuangan (ROA). Persamaan Regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Keterangan: 
 

Y= a+b1 x1+ b2 x2 +b3 x3 + e 

Y = Kinerja Keuangan 

a = Konstanta 
 

β1 , β2 , β3 = Koefisien Regresi Variabel 

X1 = Human Caputal 

X2 = Structural Capital 
 

X3 = Employed Capital 
 

e = Kesalahan Regresi (regression error) 
 
3. Uji Asumsi Klasik 
 

a. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel terikat, 

variabel bebas, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati norma. 

Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau 

mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan menyebarkan 

data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Dasar pengambilan keputusan 

tersebut adalah sebagai berikut. pertama. Jika data merambat di sekitar 

diagonal dan searah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 2. Jika data menyimpang dari diagonal dan tidak searah 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi standar asumsi 

normalitas. 
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b. Uji Multikolinearitas 
 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana variabel bebas dalam 

persamaan regresi berkorelasi atau berhubungan erat satu sama lain. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel 

bebas. Jika variabel independen berkorelasi, maka variabel tersebut tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel bebas dengan korelasi 

nol antar variabel bebas. (Ghozali, 2013). Kegunaan uji multikolinearitas 

adalah untuk mengetahui apakah model regresi yang diajukan menemukan 

korelasi yang kuat antara variabel independen. Ukuran multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai VIF (Variable Inflation) model penelitian, jika nilai 

tolerance 10 atau jika VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. 

c. Uji Heterekedastisitas 

 

Uji heterekedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah 

didalm model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian antara satu 

pengamatan ke pengamatann lainn tetap, maka disebut 

homokedastisitas. Model regresi yang baikk adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali,2016:134). Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik 

Plot antara lain prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Apabila hasil menunjukkan tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 
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0 pada sumbu Y maka dapat dikatan tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016:136) 

H. Uji Hipotesis 
 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
 

Uji t digunakan untuk mengatahui pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun cara pengambilan 

kesimpulan dalam uji t yaitu dengan membandingkan antara t hitung 

dengan t table. Dimana jika t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis 

diterima. Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis ditolak. 

b. Uji Koefisien determinasi 
 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi suatu variabel dependen. 

Nilai R2 berada pada rentang 0 sampai 1 dimana nilainya dikatakan baik 

jika di atas angka 0,5 atau 5% dan tidak dikatakan baik jika berada di bawah 

0,5 atau 5%. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik pula dalam 

memberikan gambaran atau informasi yang dibutuhkan. 



 

 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 

1. Sejarah dan pengertian Jakarta Islamic Indeks (JII) 
 

Pembentukan JII tidak terlepas dari kerjasama pasar modal 

Indonesia dengan PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 

2000. Sementara itu, pasar modal syariah paling mudah dilaksanakan 

pada 14 Maret 2003. Obligasi Syariah dan Reksa Dana juga terus 

berkembang. Motif diadakannya Jakarta Islamic Index (JII) adalah untuk 

meningkatkan kepercayaan investor ketika berinvestasi di saham 

perusahaan berbasis syariah dan membawa berkah bagi para pedagang 

terjemahan dengan menerapkan "ISS" untuk berinvestasi di Bursa Efek.. 

Pembentukan JII tidak terlepas dari kerjasama antara pasar modal 

Indonesia dengan PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 

2000. Sedangkan pasar modal syariah paling mudah dilaksanakan pada 

14 Maret 2003. Obligasi syariah dan reksa dana juga terus berkembang. 

Motif diadakannya Jakarta Islamic Index (JII) adalah untuk meningkatkan 

kepercayaan investor saat berinvestasi di saham perusahaan berbasis 

syariah dan membawa berkah bagi para trader dengan cara menyebarkan 

"ISS" untuk berinvestasi di pasar saham.: 

a. Bukan merupakan organisasi ekonomi tradisional yang menerapkan riba, 

seperti perbankan konvensional. 

b. Perusahaan niaga yang tidak memproduksi, mendistribusikan, dan 

memperdagangkan makanan dan minuman haram. 
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c. Sekarang tidak lagi melakukan usaha komersial untuk memproduksi, 

mendistribusikan, dan memberikan barang-barang dan persembahan yang 

merusak moral dan berbahaya Jakarta Islamic Index (JII) merupakan 

saham-saham dengan prinsip syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia. Jakarta Islamic Index terdiri dari dua Index yaitu JII yang terdiri 

dari 30 saham saham terdaftar dan JII yang terdiri dari 70 saham terdaftar. 

a) Jakarta Islamic Indeks 
 

Jakarta Islamic Indeks (JII) adalah indeks saham syariah yang 

pertama kali dirilis di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. 

Bagian JII yang paling sederhana adalah 30 saham syariah paling likuid 

yang masuk di indeks di BEI. Sama halnya dengan ISSI, penilaian saham 

syariah yang memenuhi syarat JII dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu 

pada bulan Mei dan November, sesuai dengan jadwal penilaian melalui 

fasilitas OJK. 

BEI menentukan dan menyeleksi saham-saham syariah yang 

mungkin menjadi bagian JII. Standar likuiditas yang digunakan dalam 

memutuskan 30 saham syariah yang mungkin menjadi bagian JII adalah 

sebagai berikut: 

a. Saham-saham syariah dalam bagian dari Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) telah masuk di indeks selama 6 bulan terakhiDipilih 60 

saham terutama didasarkan pada urutan kapitalisasi pasar umum 

terbaik dalam 1 tahun terakhir 

b. Dari 60 saham, 30 saham telah diputuskan terutama berdasarkan biaya 

transaksi harian umum terbaik di pasar sehari-hari 
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c. 30 saham terakhir diputuskan terdaftar di Jakarta Islamic Indeks . 
 

2. Gambaran Umum Perusahaan 
 

Sampel dari penelitian ini yaitu peusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indeks (JII). Terdapat delapan (8) jumlah perusahaan yang terdaftar 

di JII yaitu: 

a. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) didirikan dengan nama PT Padang 

Karunia tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial 

pada bulan Juli 2005. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, 

ruang lingkup kegiatan ADRO bergerak dalam bidang usaha 

perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, 

pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang 

usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor 

penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan 

listrik. 

b. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Perseroan Terbatas (Persero) PT 

Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk didirikan pada 

tanggal 5 Juli 1968 sebagai Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang 

berdasarkan nomor pemerintah. Tanggal 22 Tahun 1968 merupakan 

hasil penggabungan Badan Pengelola Perusahaan Pertambangan 

Negara, Perusahaan Pertambangan Bauksit Indonesia, Perusahaan 

Pertambangan Emas Tjikotok, Logam Mulia Negara, PT Nickel 

Indonesia, The Diamond Project dan Proyek Ex- Bapetamb. 

Pembentukan Pengadilan Negeri Aneka Tambang ini telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 1968 tanggal 5 

Juli 1968. 14 Juni 1974 berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah No. Pada tanggal 26 tahun 1974, status perusahaan 

berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perseroan Terbatas 

(PERSERO) dan sejak saat itu dikenal sebagai Perseroan Terbatas 

Aneka Tambang (Persero). Kegiatan utama ANTAM meliputi 

eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian dan pemasaran 

bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, batubara dan jasa peleburan 

logam mulia. 

c. Bukit Asam Tbk (PTBA) Sejarah penambangan batubara di Tanjung 

Enim berawal dari penjajahan Belanda pada tahun 1919 dengan 

penambangan permukaan di lokasi penambangan pertama yaitu 

tambang Air Laya. Kemudian pada tahun 1923, metode penambangan 

bawah tanah dimulai hingga tahun 1940, sedangkan produksi 

komersial dimulai pada tahun 1938. Ketika pemerintahan kolonial 

Belanda berakhir di negara tersebut, karyawan Indonesia kemudian 

berjuang untuk menuntut agar tambang tersebut diubah statusnya 

menjadi tambang nasional. Pada tahun 1950, pemerintah Republik 

Indonesia kemudian menyetujui pendirian Perusahaan Pertambangan 

Batubara Bukit Asam (PTBA). Pada tanggal 1 Maret 1981, PTBA 

selanjutnya berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama 

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), selanjutnya disebut 

Perseroan. Untuk mempercepat perkembangan industri batubara di 

Indonesia, pada tahun 1990 pemerintah memutuskan untuk 

menggabungkan Perum Tambang Batubara dengan perusahaan 

tersebut. Di bawah program nasional pengembangan ketahanan 

energi, pada tahun 1993, pemerintah 
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memberi wewenang kepada 72 perusahaan untuk mengembangkan 

bisnis briket. Pada tanggal 23 Desember 2002, Perseroan tercatat 

sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode 

perdagangan PTBA.. 

d.  Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Sejak berdirinya 

perusahaan swasta yang menyediakan layanan pos dan telegraf pada 

tahun 1882, layanan komunikasi dimasukkan ke dalam pemerintahan 

Hindia Belanda, Layanan Pos (PTT). Sebelumnya, pada 23 Oktober 

1856, operasi layanan telegraf elektromagnetik pertama yang 

menghubungkan Jakarta dan Bogor dimulai. Status kantor pos diubah 

pada tahun 1961 menjadi Perusahaan Pos dan Telekomunikasi Negara 

atau Kantor Pos PN. Pada tahun 1965, PN Postel dipisah menjadi 

Perusahaan Pos Negara dan Perusahaan Giro, dan selebihnya 

Perusahaan Telekomunikasi Negara. Kemudian, pada tahun 1974, PN 

Telekomunikasi berubah nama menjadi Perusahaan Telekomunikasi 

Umum atau Perumtel, yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi 

domestik dan internasional. Pada tahun 1980, seluruh saham PT 

Indonesia Satelite Corporation Tbk (Indosat) diakuisisi oleh pemerintah 

Indonesia dan diubah menjadi badan usaha milik negara atau BUMN 

untuk menyediakan layanan telekomunikasi internasional, terpisah dari 

Perumtel. Pada tahun 1989, Undang-Undang Telekomunikasi No. 3 

Tahun 1989 diundangkan untuk mengatur peran swasta dalam 

telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1991, Perumtel kembali menjadi 

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (Persero) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991. Visi 
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PT Telekomunikasi Indonesia Tbk: Menjadi pemain utama di bidang 

telekomunikasi, informasi, media, hiburan dan jasa (TIMES) di wilayah. 

e.  PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) didirikan pada tanggal 5 Desember 

1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. Pada tanggal 22 Juli 

1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia. 

Perseroan mencatatkan 15 sahamnya di 77 Bursa Efek Jakarta dan 

Bursa Efek Surabaya setelah mendapat persetujuan dari Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada tanggal 16 November 2018. 

1981. Perseroan bergerak di bidang produksi sabun, deterjen, 

margarin. , minyak nabati dan makanan susu, es krim, makanan dan 

minuman teh, dan kosmetik. Perkembangan PT Unilever Indonesia Tbk 

dari tahun ke tahun1936 margarin Blue Band dan sabun mandi Lux 

dipasarkan di Indonesia. 1992 Pembukaan Pabrik Es Krim Wall di 

Cikarang, Conello dan Paddle Pop. 2000 Memasuki bisnis kecap 

dengan mengakuisisi Bango. 2004 Akuisisi Knorr Indonesia dari 

Unilever Overseas Holding Ltd. 2008 Mendirikan pabrik perawatan kulit 

dan mengakuisisi merek Buavita. 2010 Masuki bidang pemurnian air 

dengan peluncuran Pureit. 

f. PT Barito Pacific Tbk (BRTP) didirikan pada tahun 1979 oleh Prajogo 

Pangestu, adalah perusahaan energi dan petrokimia publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, Prajogo Pangestu adalah 

Chairman Barito Pacific Group. Sebelumnya, perusahaan ini bernama 

PT Barito Pacific Timber Tbk dan dikenal sebagai salah satu 

perusahaan terkemuka di industri kayu di Indonesia. Barito Pacific 
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Timber pernah tercatat menguasai 5 juta HPH di berbagai daerah.] 

Barito Pacific Timber tercatat memiliki 5 pabrik pengolahan yang 

bersama-sama memproduksi plywood, block board, particle board, dan 

produk woodworking yang diekspor ke Indonesia, Asia, Eropa dan 

Amerika. Namun, di awal tahun 2000-an, bisnis kayu turun tajam, 

memaksa Barito Pacific menutup dua pabrik pengolahan kayu antara 

tahun 2004 dan 2007. Terakhir, sejak tahun 2007, telah terjadi 

pergeseran operasional menuju lebih banyak energi dan petrokimia, 

yang mengakibatkan perubahan nama saat ini. Barito Pacific memiliki 

anak perusahaan besar, Chandra Asri Petrochemical dan Star Energy 

Geothermal. Saat ini, Barito Pacific fokus ekspansi ke sektor petrokimia 

melalui pembangunan kompleks petrokimia kedua di Indonesia oleh 

Chandra Asri dan melalui eksplorasi energi panas bumi Star Energy 

Geothermal. 

g. Bank anak perusahaan ini adalah Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) 

yang memulai sejarahnya di Semarang pada tahun 1991 sebagai PT 

Bank Purba Danarta. Pada tahun 2007, PT Triputra Persada Rachmat 

mengakuisisi sebagian besar saham bank ini, pada tahun 2009 bank 

ini berganti nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta. Sementara 

itu, pada tahun 2008, BTPN membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). 

Pada tahun 2010, unit bisnis tersebut mulai merintis layanan Tunas 

Usaha Rakyat (TUR) untuk melayani pelanggan kurang mampu, 

dimulai dari tiga komunitas di Banten. Pada tahun 2011, layanan TUR 

diperluas ke Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Pada 
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tahun 2014, BTPN resmi mengakuisisi bank tersebut dan kemudian 

melakukan spin off unit usaha syariah di bank tersebut. Bank tersebut 

kemudian tercatat sebagai bank syariah ke-12 di Indonesia dengan 

nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Pada tanggal 

8 Mei 2018, bank ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, pada 

tanggal 4 Juni 2020 bank ini berganti nama menjad Bank anak 

perusahaan ini adalah Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) yang memulai 

sejarahnya di Semarang pada tahun 1991 sebagai PT Bank Purba 

Danarta. Pada tahun 2007, PT Triputra Persada Rachmat mengakuisisi 

sebagian besar saham bank ini, pada tahun 2009 bank ini berganti 

nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta. Sementara itu, pada 

tahun 2008, BTPN membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 

2010, unit bisnis tersebut mulai merintis layanan Tunas Usaha Rakyat 

(TUR) untuk melayani pelanggan kurang mampu, dimulai dari tiga 

komunitas di Banten. Pada tahun 2011, layanan TUR diperluas ke 

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan 

Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2014, BTPN resmi mengakuisisi 

bank tersebut dan kemudian melakukan spin off unit usaha syariah di 

bank tersebut. Bank tersebut kemudian tercatat sebagai bank syariah 

ke-12 di Indonesia dengan nama PT Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah. Pada tanggal 8 Mei 2018, bank ini resmi tercatat di 

Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 4 Juni 2020 bank ini berganti nama 

menjadi nama saat ini. Pada tanggal 7 Juli 2020, bank ini ditetapkan 

sebagai bank Buku 3i 
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nama saat ini. Pada tanggal 7 Juli 2020, bank ini ditetapkan sebagai 

bank Buku 3. 

h. Corporindo Tbk (AKRA) didirikan di Surabaya tanggal 28 November 

1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada bulan Juni 1978. Induk usaha dan induk usaha 

terakhir AKRA Corporindo Tbk adalah PT Arthakencana Rayatama, 

yang merupakan bagian dari kelompok usaha yang dimiliki oleh 

keluarga Soegiarto dan Haryanto Adikoesoemo.Pemegang saham 

yang memiliki 5% atau lebih saham AKR Corporindo Tbk adalah PT 

Artha kencana Rayatama (58,58%). Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha AKRA antara lain meliputi 

bidang industri barang kimia, perdagangan umum dan distribusi 

terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, 

menjalankan usaha dalam bidang logistik, pengangkutan (termasuk 

untuk pemakaian sendiri dan mengoperasikan transportasi baik melalui 

darat maupun laut serta pengoperasian pipa penunjang angkutan laut), 

penyewaan gudang dan tangki termasuk perbengkelan, ekspedisi dan 

pengemasan, menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan 

dan/atau peragenan dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar 

negeri, kontraktor bangunan dan jasa lainnya kecuali jasa di bidang 

hukum. Saat ini, AKR Corporindo Tbk bergerak dalam bidang distribusi 

produk bahan bakar minyak (BBM) ke pasar industri, distribusi dan 

perdagangan bahan kimia (seperti caustic soda, sodium sulfat, PVC 

resin dan soda ash) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia 

sesuai dengan 
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perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan 

gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya. Pada 

bulan September 1994, AKRA memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham 

AKRA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 15.000.000 dengan nilai 

nominal Rp1.000, per saham dengan harga penawaran Rp4.000, per 

saham. Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tanggal 3 Oktober 1994. 

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

 
1. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan 30 populasi yang berasal 

perusahaan yang tedaftar jakarta islamic index JII periode tahun 2016- 

2020. Setelah menggunakan teknik purposive sampling di peroleh sampel 

8 perusahaan. Populasi pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 

 

NILAI Human Capital (VAHU), Structural Capital (STVA), 

Employed Capital (VACA) Dan Return On Equity (ROE) Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar Di JII Periode Tahun 2016-2020 

 

No. 
KODE 

PERUSAHAAN 
VAHU STVA 

 
VACA 

 
ROE 

1 ADRO     

 2016 3.40 0.71 0.14 0.09 

 2017 3.69 0.73 0.17 0.13 

 2018 3.26 0.69 0.16 0.11 

 2019 2.69 0.63 0.15 0.11 

 2020 1.55 0.35 0.07 0.04 

 RATA-RATA 2.92 0.62 0.14 0.10 

2 AKR     
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 2016 2.72 0.63 0.18 0.13 

 2017 3.52 0.72 0.21 0.14 

 2018 3.86 0.74 0.22 0.16 

 2019 2.04 0.51 0.13 0.07 

 2020 2.32 0.57 0.16 0.09 

 RATA-RATA 2.89 0.63 0.18 0.12 

3 ANTM     

 2016 1.02 0.01 0.10 0.00 

 2017 1.04 0.04 0.11 0.01 

 2018 1.56 0.36 0.18 0.04 

 2019 1.00 0.00 0.13 0.01 

 2020 1.48 0.33 0.16 0.06 

 RATA-RATA 1.22 0.15 0.14 0.03 

4 BTPS     

 2016 1.77 0.43 0.61 0.26 

 2017 2.00 0.50 0.58 0.30 

 2018 2.50 0.60 0.42 0.24 

 2019 2.93 0.66 0.40 0.26 

 2020 2.01 0.50 0.29 0.15 

 RATA-RATA 2.24 0.54 0.46 0.24 

5 BRTP     

 2016 5.41 0.82 0.02 0.02 

 2017 4.70 0.79 0.18 0.14 

 2018 3.47 0.71 0.13 0.09 

 2019 2.01 0.50 0.09 0.05 

 2020 2.08 0.52 0.08 0.05 

 RATA-RATA 3.54 0.67 0.10 0.07 

6 PTBA     

 2016 2.04 0.51 0.35 0.19 

 2017 2.57 0.61 0.46 0.33 

 2018 3.14 0.68 0.53 0.36 

 2019 2.34 0.57 0.36 0.22 

 2020 1.57 0.36 0.37 0.14 

 RATA-RATA 

TLKM 

2.33 0.55 0.41 0.25 

7     

 2016 1.96 0.49 0.52 0.28 

 2017 1.95 0.49 0.56 0.29 

 2018 2.05 0.51 0.53 0.23 

 2019 1.79 0.44 0.49 0.24 

 2020 1.73 0.42 0.51 0.24 

 RATA-RATA 1.90 0.47 0.52 0.26 
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8 UNVR     

 2016 4.87 0.79 1.59 1.36 

 2017 5.16 0.81 1.70 1.35 

 2018 8.18 0.88 1.41 1.20 

 2019 4.88 0.79 1.69 1.34 

 2020 5.85 0.83 1.72 1.45 

 RATA-RATA 5.78 0.82 1.62 1.34 

 

Tabel 4.1 memberikan informasi mengenai pertumbuhan nilai, Human 

Capital (VAHU), Structural Capital (STVA), Employed Capital (VACA) dan Return 

On Equtiy (ROE) pada masing-masing perusahaan yang terdaftar di islamic index 

(JII) periode tahun 2016-2020. Nilai VAHU, STVA, dan VACA mengindefinisikan 

kemampuan Intellectual Capital dalam perusahaan yang terdaftar Di islamic index 

(JII). Dan nilai ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasiilkan 

pendapatan dari ekuitas atau modal. 

2. Analisis Deskriptif 
 

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, 

dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil perhitungan 

statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Descriptive Statistics 

  
N 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Mean 

Std. 

Deviation 

VAHU (X1)  40 1.00 8.18 2. 8528 1.53229 

STVA (X2)  40 1.00 8.18 2.8528 1.53229 

VACA (X3)  40 0.02 1.72 0.4465 0.48177 

Kinerja Karyawan  40 0.00 1.45 2.993 0.41047 

(ROE) (Y)      

Valid N (listwise)  40    

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan jumlah data dari keseluruhan 

yaitu 40, yang ditunjukkan dengan nilai N. Adapun jumlah sampel dalam 
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penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 

2016-2020. 

Human Capital (VAHU) menunjukkan hasil maximum 8,18, minimum 

1,00, mean (rata-rata) 2.8528, dan standar deviasi sebesar 1,53229. 

Structural Capital (STVA) menunjukkan nilai maksimum sebesar 8,18, 

minimum 1,00, mean (rata-rata) 2,8528 serta standar deviasi 1,53229. Capital 

Employed (VACA) menunjukkan nilai maksimum sebesar 1,72, minimum 0,02, 

mean (rata-rata) 0,4465 serta standar deviasi 0,48177. Pada rasio Return on 

Equity (ROE) menghasilkan nilai maksimum 1,45, minimum 0,00 serta mean 

(rata-rata) 0,2993, dan standar deviasi sebesar 0,41047. 

C. Uji Asumsi Klasik 
 

Agar perkiraan yang diperoleh tidak menyimpan dari model 

persamaan regresi linier berganda, maka harus memenuhi asumsi klasik 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 
 

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi nilai residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Regresi yang 

baik adalah jika data normal atau mendekati normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat dari One-Sample, Kolmogorov- 

Smirnov Test pada bagian Sig. 

Dasar Pengambilan Keputusan: 

o Bila nilai probabilitas (Sig.) < 0,05, maka distribusi  adalah tidak normal 
 

o Bila nilai probabilitas (Sig.) > 0,05, maka distribusi  adalah normal 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

Standardized 

Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.04849458 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .067 

Negative -.105 

Test Statistic .665 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.769 
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

adalah terdistribusi normal karena nilai probabilitas (Sig.) 0,769 > 0,05. 

2. Uji Multikolinieritas 
 

Multikolinieritas diuji dengan VIF ( Volume Inflation Factor ). 

Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam satu 

model. Masalah multikolinieritas muncul apabila terjadi hubungan atau 

berpengaruh yang sangat kuat antara dua variabel atau lebih. Apabila VIF 

pada variabel bebas < 10, artinya terjadi multikolinieritas dan demikian 

sebaliknya, apabila variabel > 10 artinya terjadi multikolinieritas. Data hasil 

analisis yang dilakukan, didapatlah hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 
 

Coefficientsa 
 

Standardi 

zed 

Unstandardized 

Coefficients 

Coefficient 

s 

Collinearity 

Statistics 

 
Model 

 
B 

Std. 

Error 

 
Beta 

 
T 

 
Sig. 

Toleran 

ce 

 
VIF 

1 (Constant) -.156 .017  -9.225 .000   

 STVA (X2) .041 .007 .153 6.170 .000 .615 1.626 

 VACA (X3) .759 .021 .891 35.976 .000 .615 1. 626 

a. Dependent Variable: ROE (Y) 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

 
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk semua 

variabel sebesar 1.626 yang tidak lebih dari 10. Dan nilai tolerance untuk 

semua variabel sebesar 0,615 yang tidak lebih dari 0,10. Maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 
 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah alat untuk menguji apakah 

dalam suatu analisis berganda mempunyai ketidaksamaan varian dalam 

suatu pengamatan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Deteksi artinya heteroskedastisitas yaitu dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik hasil analisis. Jika ada pola 

seperti titik – titik yang membentuk gelombang menyebar kemudian,  maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik – 

titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah grafik varians yang dihasilkan: 



50 
 

 
 
 
 

 

Gambar 4.1 

Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 

 
Gambar grafik tersebut, terlihat titik – titik menyebar acak tanpa 

membentuk suatu pola yang jelas. Dengan demikian, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model 

regresi layak digunakan. 

D. Analisis Linear Berganda 
 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas yaitu Human Capital, Structural Capital dan 

Capital Employed terhadap kinerja kueangan. Berdasarkan Uji analisis Regresi 

Berganda untuk persamaannya dilihat dari tabel 4.3. 

Y = -0.156 + 0,041 X2 + 0,759 X3 

 

Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa: 
 

a. Nilai konstanta sebesar -0.156 memiliki arti jika variabel Sturctural 

Capital, Capital Employed Capital sama dengan 0 (nol), maka Y akan 

turun sebesar 0,156 satuan. 
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b. Variabel STVA Structural Capital sebesar 0,320 menunjukkan bahwa 

Structural Capital memiliki pengaruh positif (Searah) terhadap kinerja 

keuangan, artinya jika kenaikan Stuructural Capital naik sebesar satu 

satuan maka besarnya nilai ROE kinerja keuangan juga akan naik 

sebesar 0,320 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen 

lainnya bersifat konstan. 

c. Koefisiensi regresi capital Employed sebesar 0,759 menunjukkan bahwa 

Capital Employed memiliki pengaruh positif (Searah) terhadap ROE 

kinerja keuangan, memiliki pengaruh positif (Searah) terhadap kinerja 

keuanga, artinya jika kenaikan Structural Capitall naik sebesar satu 

satuan maka besarnya nilai ROE kinerja keuangan juga akan naik 

sebesar 0,759 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen 

lainnya bersifat konstan. 

Tabel 4.5 Exluded Variabels 
 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

 
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa terdapat Exclude 

Variables, dikarenakan Human Capital dalam sampel perusahaan terlalu 

banyak/terlalu berbeda dengan variabel lainnya, sehingga SPSS 

mengexluded variabel tersebut, dan tidak mengolah data tersebut. 
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E. Uji Hipotesis 
 

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 
 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Hasil 

uji t untuk persamaanya dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda terlihat bahwa: 

1. Structural Capital menunjukkan nilai t hitung sebesar |6.170| > t tabel 

2,024 dan nilai signifikan t sebesar 0,000 < 0,05, berarti ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel Structural Capital terhadap 

variabel kinerja keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 2 diterima. 

2. Capital Employed menunjukkan nilai t hitung sebesar |35.976| > t 

tabel 2,024 dan nilai signifikan t sebesar 0,000 < 0,05, berarti ada 

pengaruh yang signifikan dari Capital Employed terhadap kinerja 

keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 

diterima. 

b. Koefisien Determinasi (R²) 
 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Std. Error 

Mod R Adjusted of the Durbin- 

 

el R Square R Square Estimate Watson 

1 .993a .986 .985 .04979 1.256 

a. Predictors: (Constant), VACA (x2), STVA (X3) 

a. Dependent Variable: ROE (y) 

Sumber: Data Diolah (SPSS 21.0) 

 
Berdasarkan tabel 4.5, dapat nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R Square) sebesar 0,986. Artinya 98,6 % Variabel Y dipengaruhi oleh 

variabel X2, X3, sedangkan sisanya sebesar 1,5 % dipengaruhi oleh 

varibael-variabel lain. 

F. Pembahasan 

 
 

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan pengaruh Intellectual 

Capital (Human Capital, Value Added Capital Employed, Structural Capital) 

terhadap Kinerja Keuangan Pada Jakarta Islamic Index (JII). 

diharapkan akan menghasilkan kinerja yang baik pula bagi 

perusahaan sehingga profitabilitas Return on Asset (ROA) semakin 

meningkat. 

 

Berdasarkan teori resource-based theory, perusahaan akan unggul 

dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik 

dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis 

yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud). Intellectual capital 

diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan 

maupun kinerja keuangan (ROA). 
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Berdasarkan teorinya, Kuspinta & Husaini (2018) Value Added 

Capital Employed (VACA) merupakan suatu kemampuan dalam 

pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa 

modal aset dan apabila modal tersebut dapat dikelola dengan baik oleh 

perusahaan maka akan dapat memberikan peningkata/nilai tambah 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka sejalan juga pada teori 

Resource Based Theory dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa 

suatu pengelolaan pemanfaatan dan mempertahankan sumberdaya yang 

dimiliki perusahaan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan 

perusahaan yang sumberdaya nya berasal dari luar organisasi itu sendiri 

(Barney & Clack, dalam Aprilia dan Isbanah, 2019) Berdasarkan pada hasil 

analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel Value Added 

Capital Employed (VACA) koefisiensi regresi sebesar 0,759 memiliki 

pengaruh positif (Searah) terhadap ROE kinerja keuangan. Sehingga Hal 

pada penelitian ini diterima yang artinya bahwa Value Added Capital 

Employed (VACA) yang diukur dengan modal fisik dalam suatu perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan 

menggunakan Return On Assets (ROA). Penelitian ini didukung dan 

sejalan yang dilakukan oleh Siregar et al., (2019), Zamah & Rahayu (2019). 

Artinya dapat disimpulkan bahwa adanya kesadaran perusahaan akan 

pengelolaan modal fisik dan finansial yang dimiliki perusahaan dilakukan 

dengan baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas dalam 

menghasilkan laba dan modal tersebut tak hanya mampu memberikan nilai 

tambah (value added), akan tetapi dapat mengembangkan sumber daya 

manusia dan menciptakan keunggulan 
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bersaing di lingkungan bisnin dalam meningkatkan laba perusahaan. 

Dimana modal fisik mampu meningkatkan profitabilitas maupun 

penggunaan aset secara efisien. 

Berdasarksan teorinya, dalam Pangeran & Ridwan (2018) 

Structural Capital Value Added (STVA) adalah kemampuan sebuah 

asosiasi atau organisasi untuk dapat malakukan aktivitas dan rutinitas 

perusahaan serta struktur mendukung usaha karyawannya untuk bisa 

menghasilkan nilai intelektual yang maksimal juga kinerja bisnis yang baik. 

Dalam memperbaiki efisiensi karyawannya modal struktural menjadi 

infrastruktur atau kerangka kerja organisasi dan kerangka data informasi 

yang akan mempermudah organisasi untuk bisa sampai pada koneksi 

dunia yang bisa mendukung kinerja organisasi dalam menciptakan nilai 

manfaat (Putri dan Suzan, 2019). Berdasarkan pada hasil analisis data 

menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel Structural Capital Value 

Added (STVA) sebesar 0,320 satuan, dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya bersifat konstan. Sehingga Hal pada penelitian ini 

diterima yang artinya bahwa Structural Capital Value Added (STVA) yang 

diukur dengan modal struktural dalam suatu perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan menggunakan 

Return On Equity (ROE). Penelitian ini didukung dan sejalan yang 

dilakukan oleh Akmil (2019). Hal ini menunjukkan bahwa Structural Capital 

atau modal struktural merupakan infrastruktur pendukung, proses, dan 

basis data organisasi yang memungkinkan sumber daya manusia 

menjalankan fungsinya. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisak Nur Rahmah 

(2018) yang menyatakan bahwa modal intelektual memiliki hubungan positif 

dan signifikan dengan kinerja keuangan yang dihitung dengan menggunakan 

return on equity (ROE). Modal intelektual berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi karena modal intelektual merupakan 

kekayaan intelektual yang berpusat pada manusia yang berdampak pada 

peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. 

Jika kapasitas sumber daya manusia ditingkatkan, maka akan menciptakan 

efisiensi yang baik bagi bisnis, sehingga return on assets (ROA) akan 

meningkat. 

Santi Dwi Lestari, Hadi Paramu dan Hari Sukarno (2012), dan Annisak 

Nur Rahmah (2018), yang menunjukan bahwa intellectual capital 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE). 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpilan 

dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Human Capital dilihat bahwa terdapat Exclude Variables, dikarenakan 

Human Capital dalam sampel perusahaan terlalu banyak/terlalu berbeda 

dengan variabel lainnya dan hasilnya .000 sehingga SPSS meng-exclude 

variabel tersebut 

b. Structural Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang terdaftar di Jakarta Islam Index (JII) periode 2016-2020. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah | 6.170 | > t tabel 2,024 

dan nilai signifikansi t sebesar 0,000 & lt; 0,05 artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel struktur modal terhadap variabel kinerja keuangan. 

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Ini 

berarti bahwa struktur modal mencerminkan organisasi dan pelanggan 

yang mewakili nilai hubungan dengan pelanggan, pemasok, asosiasi 

industri dan pasar. 

c. Relation costumer capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan yang terdaftar di Jakarta Islam Index (JII) periode 2016- 

2020. Modal yang digunakan menunjukkan bahwa nilai akun t adalah | 

35.976 | > t tabel 2,024 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000 & lt; 0,05 

artinya ada pengaruh yang signifikan antara Modal yang digunakan 

terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan 

bahwa hipotesis 3 diterima. 
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B. SARAN 
 

1. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan 5 tahun, yaitu dari 

tahun 2016 hingga tahun 2020. Kedepannya dapat digunakan jangka 

waktu yang lebih panjang. 

2. Penelitian ini menggunakan Jakarta Islam Index (JII). Dalam pencarian 

selanjutnya, indeks saham lain dapat digunakan, misalnya LQ45, JII70, 

ISSI, dll. 

3. Bagi perusahaan, untuk dapat mengembangkan perusahaan baik secara 

finansial maupun non finansial agar mampu bersaing di era globalisasi 

dan digitalisasi. 
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Lampiran 1 

Data Variabel Vahu Perusahaan Sampel Tahun 2016-2020 
 

No kode 
Vahu 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ADRO 3,40 3,69 3,26 2,69 1,55 

2 AKRA 2,72 3,52 3,86 2,04 2,32 

3 ANTM 1,02 1,04 1,56 1,00 1,48 

4 BRPT 1,77 2,00 2,50 2,93 2,01 

5 BTPS 5,41 4,70 3,47 2,01 2,08 

6 PTBA 2,04 2,57 3,14 2,34 1,57 

7 TLKM 1,96 1,95 2,05 1,79 1,73 

8 UNVR 4,87 5,16 8,18 4,88 5,85 

 

Lampiran 2 

Data Variabel Perusahaan Sampel Tahun 2016-2020 
 

No kode 
STVA 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ADRO 0,71 0,73 0,69 0,63 0,35 

2 AKRA 2,63 0,72 0,74 0,51 0,57 

3 ANTM 0,01 0,04 0,36 0,00 0,33 

4 BRPT 0,43 0,50 0,60 0,66 0,50 

5 BTPS 0,82 0,79 0,71 0,50 0,52 

6 PTBA 0,51 0,61 0,68 0,57 0,36 

7 TLKM 0,49 0,49 0,51 0,44 0,42 

8 UNVR 0,79 0,81 0,88 0,79 0,83 

 

Lampiran 3 

Data Variabel Perusahaan Sampel 2016-2020 
 

No kode 
VACA 

2016 2017 2018 2019 202 
0 

1 ADRO 0,14 0,17 0,16 0,15 0,07 

2 AKRA 0,18 0,21 0,22 0,13 0,16 

3 ANTM 0,10 0,18 0,18 0,13 0,16 

4 BRPT 0,61 0,58 0,42 0,40 0,29 

5 BTPS 0,02 0,18 0,13 0,09 0,08 

6 PTBA 0,35 0,46 0,53 0,36 0,37 



 

 
 
 

7 TLKM 0,52 0,56 0,53 0,49 0,51 

8 UNVR 1,59 1,70 1,41 1,69 1,72 

 

 

Lampiran 4 

 

Data Return On Equtiy (ROE) Perusahaan Sampel Tahun 
 

2016-2020 
 
 

No kode 
ROE 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ADRO 0,09 0,13 0,11 0,11 0,04 

2 AKRA 0,13 0,14 0,16 0,07 0,09 

3 ANTM 0,00 0,01 0,04 0,01 0,06 

4 BRPT 0,26 0,30 0,24 0,26 0,15 

5 BTPS 0,02 0,14 0,09 0,05 0,05 

6 PTBA 0,19 0,33 0,36 0,22 0,14 

7 TLKM 0,28 0,29 0,23 0,24 0,24 

8 UNVR 1,36 1,35 1,20 1,34 1,45 

 

Lampiran 5 Data 

Lampiran 6. Analisis Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

  
N 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
Mean 

Std. 

Deviation 

Role Overload (x1)  30 1.75 5.00 3.1917 .67173 

Stres Kerja (x2)  30 3.00 4.80 3.9300 .48859 

Kinerja Karyawan  30 3.70 5.00 4.4333 .44824 

(y) 

Valid N (listwise) 

  
30 

   



 

 

 

Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

Uji Multikolinieritas 

Uji Heteroskedastisitas 
 

 
 
 

 
Lampiran 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Regression 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Charts 
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Scatterplot 

Dependent Variable: ROE 
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