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menentukan seluruh masa depanmu (Ralph
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital dan
Loan to Deposit Ratio terhadap Return On Asset pada perusahaan Bank yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.
Penelitian

ini

menggunakan

metode

analisis

kuantitatif

deskriptif dan

menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
Sampel Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Tahun 2009 sampai 2011. Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan
metode penggabungan data maka dalam hal ini diperoleh sebanyak 31 x 3 = 93
sampel perusahaan perusahaan perbankan periode 2009 sampai 2011.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa IC dan LDR tidak berpengaruh
signifikan terhadap ROA pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata kunci: Intellectual Capital (IC), LDR dan ROA

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Intellectual Capital and
Loan to Deposit Ratio Return on Assets in Banks company listed in Indonesia
stock Exchange 2009-2011.
This study uses descriptive and quantitative analysis using secondary data. Data
collection techniques using the Sample Banking Companies Listed in Indonesia
Stock Exchange (IDX) of 2009 to 2011. The samples in this study using the data
fusion method in this case is obtained by 31 x 3 = 93 samples of the company's
corporate banking period 2009 to 2011.
Results of the study showed that the LDR, IC and no significant effect on the
Bank's ROA listed in Indonesia Stock Exchange.

Keywords: Intellectual Capital (IC), LDR and ROA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul
“PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL dan LOAN to DEPOSIT RATIO
TERHADAP RETURN ON ASSET YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2009-2011”.
Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program studi
Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji . Penulis menyadari bahwa skripsi
ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat do’a, bimbingan, dorongan dan bantuan
dari berbagai pihak secara moril maupun materil, skripsi ini dapat diselesaikan.
Oleh karena itu, dengan tulus ikhlas penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Secara khusus dengan rasa hormat kepada orang tua penulis, umi Intan
Diana, abah Shabudin Shahab Alm Said Ibrahim Shahab yang telah
mencurahkan seluruh kasih sayang, do’a dan perhatiannya kepada
ananda sehingga dapat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi. Untuk abangku Ahmad Salim Umari, Saleh
Afif, Said Nursyahdu dan kakakku Munira yang telah memberikan
motivasi, semangat dan do’a kepada penulis, terima kasih banyak.

2. Prof. Dr. H. Maswardi M. Amin, M.Pd, selaku Rektor Universitas
Maritim Raja Ali Haji .
3. Dr. Mugi Harsono, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Hj. Asmaul Husna, SE.Ak, MM, selaku Wakil Dekan I Fakultas
Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Inge Lenggasari Munthe, SE.Ak, M.Si, selaku Ketua Program Studi
dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran
telah meluangkan waktu, nasehat, dan bimbingannya dalam proses
penyelesaian skripsi ini.
6.

Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

7. Myrna Sofia, SE.Ak, M.Si selaku Penasehat Akademik dan Dosen
Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, nasehat, serta
bimbingannya selama masa perkuliahan di Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji dan dalam
proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika Fakultas Ekonomi
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
9. Bang Ahmad, rekan-rekan perpustakaan dan seluruh staff TU Fakultas
Ekonomi yang telah banyak memberikan bantuannya selama masa
studi.

10. Terima kasih juga kepada Bpk Fahlmi yandri, Teuku Said, Chandra
Joei Koenawan, yang telah memberi masukan dan semangat untuk
membuat skripsi ini.
11. Spesial buat teman (Junaidi, Yessy Narwan, Ecy, Ety, Siska, Chelmi
Nuzul, Erdha paok, Dani, bg yon, kak eva, dll), terima kasih juga
kepada teman CS kak pea, Irma, ayu dan leha serta teman KKN
semua, atas dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh mahasiswa/i akuntansi angkatan 2008 yang tidak dapat
disebutkan satu per satu, terima kasih atas saran dan bantuannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar
dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak.
Tanjungpinang,

Mei 2013

BARIAH

DAFTAR ISI

Halaman
Halaman Judul....................................................................................................... i
Surat Pernyataan.................................................................................................... ii
Halaman Persetujuan Skripsi................................................................................. iii
Halaman Pengesahan............................................................................................. iv
Motto..................................................................................................................... v
Abstrak.................................................................................................................. vi
Abstract................................................................................................................. vii
Kata Pengantar......................................................................................................viii
Daftar Isi.............................................................................................................. xi
BAB I

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang…………………………………………………….1

1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………5
1.3

Batasan Masalah…………………………………………………..6

1.4

Tujuan Penelitian………………………………………………….6

1.5

Manfaat Penelitian……………………………………………….. 6

1.6

Sistematika Penulisan……………………………………………..7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Theory………………………………………………….8
2.1.1 Return On Asset….…………………………………....…………....…...8
2.1.2 Intellectual Capital..........................................................................9

2.1.3 LDR.............................................................................................. 12
2.2 Penelitian Terdahulu......................................................................13
2.3 Pengembangan Hipotesis...............................................................17
2.3.1 Pengaruh Intellectual Capital Terhadap ROA.............................. 17
2.3.2 Pengaruh LDR Terhadap ROA.................................................... 18
2.4

Kerangka Pemikiran......................................................................19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Objek Penelitian.............................................................................20

3.2

Populasi dan Sampel......................................................................20

3.2.1 Populasi..........................................................................................20
3.2.2 Sampel............................................................................................20
3.3

Teknik Pengambilan Sampel..........................................................22

3.4

Jenis dan Sumber Data...................................................................22

3.4.1 Jenis Data.......................................................................................23
3.4.2 Sumber Data...................................................................................23
3.5

Teknik Pengumpulan Data.............................................................23

3.6

Variabel penelitian dan Definisi Operasional................................23

3.6.1 Variabel Penelitian.........................................................................23
3.6.2 Definisi Operasional.......................................................................24
3.7

Analisis Data..................................................................................27

3.7.1 Statistik Deskriptif.........................................................................27
3.7.2 Uji Asumsi Klasik..........................................................................28
3.8

Pengujian Hipotesis........................................................................30

3.8.1 Uji t.................................................................................................31
3.8.2 Uji f................................................................................................31
3.8.3 Uji Determinasi..............................................................................32

BAB IV HASIL DAN ANALISIS
4.1

Deskripsi Objek Penelitian............................................................34

4.2

Analisis Data.................................................................................34

4.2.1 Statistik Deskriptif.........................................................................35
4.2.2 Uji Asumsi Klasik..........................................................................35
4.2.2.1 Uji Normalitas................................................................................35
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas.......................................................................38
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas..................................................................39
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.............................................................................40
4.3

Uji Hipotesis...................................................................................41

4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda..................................................42
4.3.2 Uji Parsial (Uji t)............................................................................43
4.3.3 Uji Simultan (Uji f)........................................................................44
4.3.4 Koefisien Determinasi (R2)............................................................45
4.3.5 Pembahasan Hasil..........................................................................46

BAB V PENUTUP
5.1

Kesimpulan....................................................................................49

5.2

Keterbatasan..................................................................................49

5.3

Saran..............................................................................................49

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................51
LAM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perusahaan besar maupun kecil pasti bukan hanya memerlukan modal yang
besar dari pemilik perusahaan semata, namun juga membutuhkan pihak luar yang
mau dan memercayai modalnya untuk digunakan dan dikelola dalam
operasionalisasi perusahaan demi mendapatkan laba yang diinginkan bersama.
Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi
internal sector perbankan, lemahnya manajemen bank, moral Sumber Daya
Manusia (SDM), serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia (BI). Kuantitas bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan
bersaing dipasar, sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau
bahkaan tidak sehat secara financial. Sehat tidaknya suatu perusahaan atau
perbankan, dapat dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya
dalam suatu perusahaan perbankan tersebut.
Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui
laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasio dalam kinerja
keuangan. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan
Return On Asset (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan
perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara
keseluruhan. Informasi dari laporan keuangan dapat menjelaskan begaimana
kinerja perusahaan. Langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu

dengan cara memperbaiki kinerja. Pada sisi lain kinerja bank dapat pula
dijadikan sebagai tolok ukur kesehatan bank tersebut. Salah satu pihak yang perlu
mengetahui kinerja dari sebuah bank adalah investor, sebab semakin baik kinerja
bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana yang diinvestasikan juga
semakin besar. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur
efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan
aset yang dimiliki. Menurut Surat Edaran BI No. 6/23DPNP tahun 2004, rasio
ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap ratarata total aset (total aktiva).
Penelitian (2008) yang meneliti tentang Analisis pengaruh rasio CAR, BOPO,
NPL, NIM, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan perbankan. Hasil penelitiannya
bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA serta signifikan, BOPO
memiliki pengaruh negatif terhadap ROA serta signifikan, NPL tidak berpengaruh
terhadap ROA. NIM memiliki pengaruh positif terhadap ROA serta signifikan,
LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA serta signifikan.
Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya IC merupakan landasan bagi
perusahaan untuk lebih unggul dan kompetitif. Keunggulan perusahaan tersebut
dengan sendirinya akan menciptakan nilai perusahaan. Pada umumnya kalangan
bisnis masih belum menemukan jawaban yang tepat mengenai nilai lebih apa yang
dimiliki oleh perusahaan. Nilai lebih ini juga dapat berasal dari kemampuan
berproduksi suatu perusahaan sampai pada loyalitas pelanggan terhadap
perusahaan. Nilai lebih ini akan dihasilkan oleh modal intelektual yang dapat
diperoleh

dari

budaya

pengembangan

perusahaan

maupun

kemampuan

perusahaan dalam memotivasi karyawannya sehingga produktivitas perusahaan
dapat dipertahankan atau bahkan dapat meningkat (Sawarjuwono dan Kadir, 2003
dalam Gema, 2012).
Penyajian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebagian besar
ditampilkan dalam aset fisik atau aset financial. Meskipun demikian, banyak
perusahaan yang beroperasi dalam bidang industry yang berbasis pada
pengetahuan, memperlakukan aset terpenting yang mereka miliki, yang tidak
pernah disajikan didalam neraca sebagai intellectual capital (IC). Aset tak
berwujud ini meliputi proses organisasi, kinerja karyawan, dan hubungan yang
mendukung atau menciptakan keuntungan bagi perusahaan (Herremans dan Isaac,
2004 dalam Ludita, 2011).
Di Indonesia, tren tentang intellectual capital mulai berkembang terutama
setelah adanya PSAK No. 19 revisi (2009) tentang aset tidak berwujud. Walaupun
tidak dijelaskan secara eksplisit sebagai intellecual capital, tapi setidaknya
intellectual capital mulai mendapat perhatian di Indonesia. Menurut PSAK No. 19
tahun 2009
aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digun akan dalam menghasilkan
atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk
tujuan administrative. Menjelaskan nilai perusahaan menunjukkan fakta bahwa
sumber nilai ekonomi tidak lagi berupa produksi bahan baku, tetapi penciptaan IC.
IC meliputi modal SDM dan struktur yang terkemas dalam pelanggan, proses,
database, merek dan sistem (Edvinson and Malone, 1997 dalam Ulum, 2009), dan

telah memainkan peran yang semakin penting di dalam menciptakan keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan (Kaplan and Northon, 2004 dalam
Ulum 2009).
Dengan meningkatnya pengakuan IC dalam mendorong nilai dan keunggulan
kompetitif perusahaan, namun pengukuran yang tepat terhadap IC perusahaan
belum dapat di tetapkan. Contoh, Pulic (1998, 2000) tidak melakukan pengukuran
secara langsung terhadap IC perusahaan, tetapi Pulic mengajukaan suatu ukuran
untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual
perusahaan (Value Added Intellectual Coefficient - VAICTM

).

Physical Capital

(VACA – Value Added Capitaal Employed), Human Capital (VAHU – Value
Added Human Capital), dan Structural Capital (STVA – Structural Capital Value
Added) merupakan komponen utama dari VAICTM.
intellectual capital juga menentukan kinerja Return On Asset (ROA). ROA
berhubungan dengan laba yang dihasilkan perusahaan. sedangkan laba adalah
tolok ukur kinerja suatu perusahaan. Suatu perusahaan dianggap mempunyai
kinerja yang baik ketika menghasilkan banyak laba, begitu pula sebaliknya,
dianggap berkinerja buruk bila tidak menghasilkan laba atau bahkan mengalami
kerugian.
Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah Loan to Deposit
Ratio (LDR), yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan.
Ketentuan bank Indonesia tentang Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu antara rasio
80% hingga 110% (Werdaningtyas, 2002 dalam Ponco, 2008). Semakin tinggi
Loan to Deposit Ratio (LDR) maka laba bank semakin meningkat. Dengan

demikian besar kecilnya LDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank
tersebut. LDR merupakan variabel bebas yang mempengaruhi ROA sebagai
variabel terikat.
Secara teori variabel independen seperti IC dan LDR berpengaruh terhadap
ROA. Apabila VAIC meningkat maka ROA juga akan meningkat. Hal ini akan
memotivasi

karyawan

untuk

meningkan

kinerjanya

yang

berarti

akan

meningkatkan kinerja intellectual capital perusahaan perbankan. Sehingga
intellectual capital adalah salah satu aspek yang berpengaruh positif terhadap
kinerja ROA. Dan apabila LDR meningkat maka ROA juga akan meningkat. Hal
ini dikarenakan Bank mampu menyalurkan kredit dengan efektif sehingga ROA
juga akan meningkat. Tetapi dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil
yang tidak konsisten dan perlu dilakukan penelitian lanjutan.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis
tertarik untuk menganalisanya, sehingga permasalah ini dapat diangkat dalam
bentuk skripsi yang berjudul “PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL(IC),
dan LOAN to DEPOSIT RATIO (LDR) PERBANKAN TERHADAP
RETURN ON ASSET (ROA) (Studi kasus perusahaan perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011).”

1.2. Rumusan Masalah
Menurut latar belakang dari penelitian ini maka secara spesifik dapat dibuat
rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Apakah Intellectual Capital mempunyai pengaruh terhadap ROA tahun
2009-2011?

2.

Apakah Loan to Deposit Ratio mempunyai pengaruh terhadap ROA
tahun 2009-2011?

3.

Apakah Value Added Intellectual Capital dan Loan to Deposit Ratio
mempunyai pengaruh terhadap ROA tahun 2009-2011?

1.3. Batasan Masalah
Pembahasan masalah yang terdapat dalam Laporan Keuangan publikasi
tahunan pada website bank indonesia sangat luas meliputi Bank Umum yang
terdaftar disitus (www.idx.co.id). Bank umum di indonesia sangant luas
jangkauannya, maka penelitian ini perlu dibatasi pembahasannya sehingga
mempermudah dan memperjelas masalah yang diteliti.

1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital terhadap ROA 20092011.
2. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap ROA 20092011.
3. Untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital dan Loan to Deposit
Ratio terhadap ROA 2009-2011.

1.5. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik,
diantaranya:
1.

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis, dan
memperluas cara berpikir terutama yang berhubungan dengan kinerja
Intellectual Capital dalam perbankan.

2.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya
yang ingin menganalisa lebih jauh tentang kenerja Intellectual Capital
perbankan.

3.

Bagi Bank Umum dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi
ROA perusahaan perbankan.

4.

Bagi pihak luar atau masyarakat dapat menjadi informasi tentang
kinerja keuangan perbankan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Landasan Teori

2.1.1.

Return On Asset
Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara
keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut
dalam penggunaan asset (Kashmir: 2002).
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan rata-rata total aset
bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat
keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi
bermasalah semakin kecil. Sedangkan rata-rata total aset adalah volume usaha
atau aktiva. Rasio ini dirumuskaan sebagai berikut (Yuliani, 2007):

2.1.2.

ROA =

×100%

Intellectual Capital
Perhitungan

Intellectual

Capital

dengan

Metode

value

added

intellectual coefficient (VAICTM ) Intellectual Capital yang diukur dengan Value
Added yang terbentuk dari penjumlaha Value Added Capital Coefficient (VACA),

Value Added Human Capital (VAHU), Structural Capital Value Added
(STVA) dikembangkan oleh Pulic (2000) dalam Ulum (2009) yang didesain untuk
menyajikan informasi tentang Value creation efficiency dari asset berwujud
(tangible assets) dan aset tidak berwujud (intangible asset) yang dimiliki
perusahaan. (VAICTM) merupakan instrument untuk mengukur kinerja intellectual
capital perusahaan pendekatan ini relative mudah dan sangat mungkin untuk
dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan
perusahaan (neraca, laba rugi). Formulasi perhitungan Value Added Intellectual
Coefficient (VAIC) menggunakan tiga elemen:
a. Value Added Capital Coefficient (VACA)
VACA adalah perbandingan antara Value added (VA) dengan capital employed
(CE) atau modal fisik yang bekerja. Rasio ini menunjukkan adanya kontribusi
yang dibuat oleh setiap unit capital employed terhadap Value added organisasi.
VACA

menjadi

indikator

kemampuan

intelektual

perusahaan

untuk

memanfaatkan modal fisik yang lebih baik:
VACA = VA/CE
Sedangkan VA berasal dari perbandingan antara output dengan input
Dimana:
Output (OUT) : Pendapatan bunga bersih + Jumlah pendapatan operasional lain
Input (IN) : Total beban operasional lainnya – Beban karyawan
Capital Employed (CE) : Total aktiva – Kewajiban.
b. Value Added Human Capital (VAHU)

VAHU adalah rasio dari VA (Value added) terhadap HC (human capital), yang
menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada
HC (human capital) untuk Value added organisasi, atau hubungan antara VA
(Value added) dan HC (human capital) mengindikasikan kemampuan HC
membuat nilai pada sebuah perusahaan. Jadi hubungan antara VA (Value added)
dan HC (human capital) mengindikasikan kemampuan HC (human capital)
membentuk Value added dalam perusahaan dengan formula sebagai berikut
(Ulum, 2009):
VAHU = VA/HC
Dimana:
VA (Value added):

Output – Input

Output (OUT):

Pendapatan bunga bersih + Jumlah pendapatan operasional

lain
Input (IN) :

Total beban operasional lainnya – Beban karyawan

Human Capital (HC) : Beban Karyawan
Ketika VAHU dibandingkan lebih dari sebuah kelompok perusahaan, VAHU
menjadi sebuah indikator kualitas sumber daya manusia perusahaan. VAHU juga
sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan Value added setiap rupiah
dikeluarkan pada human capital.
c. Structural Capital Value Added (STVA)
STVA adalah rasio structural capital terhadap Value added yang mengukur
jumlah SC (Structural Capital) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah

dari VA (Value added). STVA menjadi indikator keberhasilan SC dalam
penciptaan nilai.
STVA = SC/VA
Dimana:
SC (Structural Capital): VA – HC
VA (Value added) : Output – Input
Output (OUT): Pendapatan bunga bersih + Jumlah pendapatan operasional lain
Input (IN) : Total beban operasional lainnya – Beban karyawan
HC (Human Capital) : Beban Karyawan
d. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)
VAIC merupakan indikator kemampuan intelektual organisasi atau rasio tersebut
merupakan kalkulasi kemampuan intelektual sebuah perusahaan. Formulasi
perhitungan VAIC adalah sebagai berikut:
VAIC = VACA + VAHU + STVA.
2.1.3. Loan to Deposit Ratio
Loan to Deposite Ratio (LDR), yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit
yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR menyatakan
seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang
dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber
likuiditasnya. Rasio LDR ini merupakan indikator kerawanan dan kemampuan
dari suatu bank. Batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun
batas toleransi berkisar antara 85%-100% (Kasmir: 2002).

Analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.
Rasio ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara volume kredit
dibandingkan volume deposit yang dimiliki oleh bank (Muljono, 1999). LDR
digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah
kredit dengan jumlah dana. LDR juga merupakan rasio yang menunjukkan
kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan
modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari
masyarakat (Almilia dan Herdiningtyas, 2005 dalam Ponco, 2008). Ketentuan
LDR menurut Bank Indonesia adalah maksimum 110% (Achmad dan kusuno,
2003 dalam Ponco, 2008). Rumus yang digunakan untuk mengukur LDR adalah
sebagai berikut:
LDR=
2.2.

× 100%

Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang kinerja intellectual capital telah dilkukan oleh Damar

(2012) bahwa Intellectual Capital memiliki pengaruh positif terhadap Return On
Asset (ROA) perbankan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Ha
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara
Inttelectual Capital sebuah perusahaan perbankan terhadap Return On Asset
(ROA).
Penelitian yang dilakukan oleh Nusantara (2009) yang meneliti tentang
Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank pada

Bank umum go public dan non go public. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa
NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada bank go public, CAR
berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada bank go public, LDR
berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada bank go public, BOPO
berpengaruh signifikan negative terhadap ROA pada bank go public, NPL tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank non go public, CAR tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank non go public, LDR
berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada bank non go public, dan BOPO
tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank non go public.
Penelitian yang dilakukan Mahardian (2008) yang meneliti tentang
Analisis pengaruh rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan. Hasil penelitiannya bahwa CAR memiliki pengaruh positif
terhadap ROA serta signifikan, BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA
serta signifikan, NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. NIM memiliki pengaruh
positif terhadap ROA serta signifikan, LDR memiliki pengaruh positif terhadap
ROA sarta signifikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Azwir (2006) Variabel CAR dari hasil
perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar (4,380) dan nilai
signifikansi sebesar 0,0001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka
hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel CAR
dengan ROA, dimana bila terjadi kenaikan CAR maka ROA akan semakin tinggi
pula, hal ini terjadi karena kondisi bank umum yang beroperasi di Indonesia mulai
membaik akibat krisis ekonomi yang terjadi. Variabel BOPO dari hasil

perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar (-4,812) dengan nilai
signifikansi sebesar 0,0001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka
hipotesis diterima berarti ada pengaruh signifikan antara variabel BOPO dengan
ROA. Variabel Non Performing Loan (NPL) dari hasil perhitungan uji parsial
diperoleh nilai t hitung sebesar (-0,149) dengan nilai signifikansi sebesar 0,882.
Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak berarti tidak
ada pengaruh signifikan antara variabel NPL dengan ROA. Variabel PPAP dari
hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar (-0,351)
dengan nilai signifikansi sebesar 0,727. Karena nilai signifikansi lebih besar dari
5% maka hipotesis ditolak berarti tidak ada pengaruh signifikan antara PPAP
dengan ROA.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Objek penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah laporan

keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana Bank
tersebut melaporkan laporan keuangan tahunannya kepada BEI selama 3 tahun
berturut-turut dari tahun 2009-2011.

3.2

Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi
Menurut Rianse dan Abdi (2009) populasi adalah keseluruhan objek
penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Populasi
yang digunakan untuk penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Yang
diambil dari www.idx.co.id.
3.2.2 Sampel
Sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur
dalam suatu skala numeric. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data
yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada
masyarakat pengguna data. Data sekunder berupa laporan keuangan dari periode
2009-2011 di Bursa Efek Indonesia.

3.3

Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

purposive

sampling,

yaitu

sample

yang

ditarik

dengan

menggunakan

pertimbangan. Kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti adalah:
1. Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai laporan
keuangan paling lengkap dan telah dipublikasikan di Bank Indonesia yang
diakses dari tahun 2009 sampai tahun 2011.
2.

Maksimal pada awal tahun 2009 telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Jumlah data yang diambil pada bank go public yang terdaftar di BEI Maka
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 bank go
public pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

3.4

Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif
berupa laporan keuangan publikasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia selama
tiga tahun berturut-turut dari periode tahun 2009 sampai tahun 2011.
3.4.2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan ini diperoleh melalui penelusuran dari
www.idx.co.id,

dan sumber data akan diolah dengan software SPSS.16 for

windows.

3.5

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk pembuatan skripsi ini
adalah:
a. Penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literature yang
ada hubungannya dengan pembuatan skripsi dengan tujuan untuk mendapatkan
landasan teori dan teknik analisa dalam memecahkan masalah.
b. Pengumpulan data laporan keuangan bank go public yang telah dipublikasikan.

3.6

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,
makavariebel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah ROA. Adapun
kriteria penilaian berdasarkan kinerja bank pada bank go public di Bursa Efek
Indonesia.
1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah:
a. Value Added Intellectual Capital (VAIC)
b.

Aspek Likuiditas bank diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR)

2. Variabel Dependent dalam penelitian ini adalah: adalah variabel yang
dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Variabel ini disebut variabel Y
yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu ROA(Y)

3.6.2

Definisi Operasional

1.

Return On Asset

Return On Assets (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keutungan (laba) secara
keseluruhan.
ROA dihitung dengan menggunakan rumus : (Munawir, 2007)

ℎ

ROA =
2.

100%

Loan to Deposite Ratio (LDR),
yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana

pihak ketigabank. Dana pihak ketiga terdiri dari tabungan, deposito dan giro.
LDR dihitung dengan menggunakan rumus : (Yuliani, 2007)

LDR =
3.

ℎ

ℎ

100%

Pada penelitian ini variabel independen kinerja intellectual capital yang

diwakili oleh value added intellectual coefficient (VAIC). Value added

Intellectual capital adalah cara yang dilakukan untuk mengukur kinerja
intellectual capital. Value Added Intellectual Coefficient menunjukkan tingkat
efisiensi pencitraan nilai dari tangible asset dan intangible asset yang dimiliki
perusahaan. Nilai VAIC dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Pulic, 2000
dalam Ulum, 2009):
1. Value Added (VA)

Value Added dapat dihitung dari akun-akun perusahaan adalah sebagai berikut:
VA = OUT - IN
Dimana:
OUT = pendapatan bunga bersih + jumlah pendapatan operasional lain
IN = total beban operasional lainnya – beban karyawan

2. Value Added Capital Coefficient (VACA)
Vaca adalah indicator untuk value added yang diciptakan oleh satu unit
dari physical capital. Capital Employed adalah suatu indikator untuk menghitung
dana yang tersedia seperti ekuitas, laba bersih dalam setiap penciptaan nilai
perusahaan.
Rasio ini menunjukan kontribusi yang

dibuat oleh setiap unit dari Capital

employed terhadap Value Added maka dirumuskan (Pulic 1999, dalam Ulum,
2009).
VACA =

VA / CE

Dimana:
VACA = Value Added Capital Employed : Rasio dari VA terhadap CE
VA

= Value Added

CE

= Capital Employed : Dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih)

3. Value Added Human Capital (VAHU)
Vahu menunjukan berapa banyak VA di hasilkan dengan dana yang
dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC yang

mengindikasikan kemampuan dan HC untuk menciptakan nilai dari perusahaan.
Maka di rumuskan (Pulic, 1999 dalam Ihyaul Ulum, 2009):
VAHU =

VA / HC

dimana:
VAHU = Value Added Human Capital : rasio dari VA terhadap HC
VA = Value Added
HC = Human Capital : beban karyawan

4. Structural Capital Value Added (STVA)
Hubungan selanjutnya adalah structural capital dan value added. SC yang
diperoleh dengan cara selisih antara VA dengan HC maka dirumuskan sebagai
(Pulic, 1999 dalam Ihyaul Ulum, 2009):
STVA =

SC / VA

Dimana:
STVA = Structural Capital Value Added : rasio dari SC terhadap VA
SC = Structural Capital : VA – HC
VA = Value added

5. Value Added Intellectual Capital (VAIC)
VAIC adalah data yang dibutuhkan relative mudah diperoleh dari berbagai
sumber dan jenis perusahaan. Rasio terakhir adalah untuk menghitung
kemampuan Intellectual perusahaan dengan menjumlahkan koefisien-koefisien

yang telah dihitung sebelumnya. Hasil tersebut dapat di jumlahkan kedalam
indicator VAIC ( Pulic, 1999 dalam Ihyaul Ulum, 2009; 90):
VAIC = VACA + VAHU + STVA
Keunggulan Metode VAIC adalah karena data yang dibutuhkan relative
mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang
dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka
keuangan yang standaryang umumnya resedia dari laporan keuangan perusahaan.

3.7

Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif
Statistic deskriptif berguna untuk mengetahui karakter sampel yang akan
digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui gambaran karakteristik sampel
yang digunakan, dari statistic deskriptif ini dapat dilihat nilai rata-rata (mean),
standar deviasi, varian maksimum dan minimum variable independen (ROA) dan
variable dependen (VAIC) dalam penelitian ini.
3.7.2 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sampel
(Kolmogorov-Smirnov) yang terdapat pada prosedur SPSS Explore 17. Kriteria
yang digunakan adalah taraf signifikansi α = 0,05, jika nilai sig dibawah 0,05
dapat disimpulkan data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal,
begitu juga sebaliknya jika nila sig diatas 0,05 dapat disimpilkan data berasal dari
populassi yang terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variable bebas atau tidak. Model yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi yang tinggi diantara variable bebas. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat diketahui dari nilai
toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF).
Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak
dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama
dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya
kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance
0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

c. Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan

untuk

menguji

apakah

dalam

model

regresi

terjadi

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan 1 ke pengamatan yang lain
tetap. Hal seperti itu juga disebut sebagai homokedastisitas dan dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam
suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau
nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED.
Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol
pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi
dapat digunakan uji Glejser. Jika tingkat signifikansi berada diatas 5% (0.05)
berarti tidak terjadi heteroskedastisitas tetapi jika berada diberada dibawah 5%
(0.05) berarti terjadi gejala heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2006:95) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode (t-1) dalam model regresi. Apabila terjadi korelasi maka
menunjukkan adanya problem autokorelasi. Menurut Hasan (2008:290), untuk
mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan
pedoman sebagai berikut:

Tabel Autokorelasi
Nilai DW
Jenis Autokorelasi
< 1.10
Ada Autokorelasi
1.10 – 1.54
Tidak Ada Kesimpulan
1.55 – 2.46
Tidak Ada Autokorelasi
2.46 – 2.90
Tidak Ada Kesimpulan
> 2.91
Ada Autokorelasi
3.8.

Pengujian Hipotesis

3.8.1. Analisis Regresi Linier Berganda
Regresi linier berganda yaitu suaatu model linier regresi yang variable
dependennya merupakan fungsi linier dari satu variable bebas. Regresi linier
sederhana bermaanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variable yang
berkolerasi dengan variable yang diuji. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan
dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam perusahaan kebijakan

manajemen maupun dalam telaah ilmiah. Hubungan fungsi antara satu variable
dependent dengan lebih dari satu variable independent dapat dilakukan dengan
analaisi regresi linier berganda, dimana kinerja Intellectual Capital sebagai
variable dependent dan tingkat tingkat keuntungan sebagai variable independent.
Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:
VAICit = a+b1+b2+e
Keterangan:
VAIC = Value Added Intellectual Coeficient
a

= Konstanta

b1

= ROA

b2

= LDR

e

= Eror
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara

parsial (uji t).
3.8.2. Pengujian secara parsial (uji t)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas
berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis
sebagai berikut:
1. Ho = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas
terhadap variabel terikat.
2. Ha ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap
variabel terikat. Untuk menilai t hitung digunakan rumus :

t hitung = Koefisien regresi bi
Standar deviasi bi
Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :
Jika thitung < ttabel, atau -thitung > -ttabel maka Ho diterima.
Jika thitung > ttabel, atau -thitung < -ttabel maka Ha diterima.

3.8.3. Pengujian secara simultan (uji f)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah
variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat
(Imam Ghozali:2006). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah
dengan hipotesis sebagai berikut:
1. Ho = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas secara
bersama-sama.
2. Ho ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas secara
bersama-sama.
Penentuan besarnya Fhitung menggunakan rumus :
Fhitung =

R2 / ( k- 1)
(1-R2) (n-k)

Keterangan : R = koefisien determinan
n = jumlah observasi
k = jumlah variabel
Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila F

hitung

< F

table

atau –F

hitung

> -F

tabel

.

Artinya variable independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap variable dependen.
2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung > F tabel atau -F hitung < F tabel. Artinya
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap variable dependen.
3.8.4. Koefisien determinasi (R2)
Menurut khusna (2011) Koefisien determinasi pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen.

