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Abstrack
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intellectual capital
terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah ROA (Return On Assets) sedangkan Variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah VAHU (Value Added Human Capital), VACA (Value Added Capital
Employed) dan STVA (Structural Capital Value Added). Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan perdagangan sub sektor eceran yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Sapek dipilih dengan menggunakan teknik purposive
sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sampel yang terpilih dalam penelitian
ini adalah 13 dari 93 sampel perusahaan. Alat statistic yang digunakan dalam penelitian
ini adalah SPSS 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Value Added Human Capital
(VAHU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Value Added
Capital Employed (VACA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Structural Capital Value Added (STVA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan, dan Value Added Human Capital (VAHU), . Value Added Capital Employed
(VACA), Structural Capital Value Added (STVA) secara bersama-sama berpengaruh positif
dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Intellectual Capital, Return On Asset (ROA), Value Added Capital Employed
(VACA), Value Added Capital Employed (VACA), Structural Capital Value Added (STVA)
Kinerja Keuangan Perusahaan.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Di era Globalisasi, inovasi dan teknologi
dan persaingan bisnis yang semakin
ketat saat ini memaksa perusahaanperusahaan untuk mengubah strategi
yang digunakan dalam menjalankan
bisnis. Dunia bisnis yang semakin
berkembang membuat pelaku bisnis
harus menyadari bahwa kemampuan
bersaing tidak hanya ada pada
kepemilikan
sumber
daya
yang
dimilikinya, namun juga kepada inovasi,
informasi dan pengetahuan sumber
daya manusia yang dimiliki perusahaan.

Komponen dari aset tidak berwujud
salah
satunya
dikenal
dengan
intellectual capital. Kesadaran tentang
pentingnya peran intellectual capital
bagi
pertumbuhan
perusahaan
membuat
perhatian
perusahaan
terhadap
pengelolaan
intellectual
capital semakin besar.
Intellectual
capital
adalah
ilmu
pengetahuan yang dimiliki oleh sumber
daya manusia perusahaan atau
karyawan yang tidak berwujud,
sehingga dapat memberikan nilai
tambah pada suatu perusahaan.
Pengetahuan dibutuhkan dan penting
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untuk keberlangsungan hidup suatu
perusahaan, sehingga peran intellectual
capital sangat vital bagi sebuah
perusahaan. Hal tersebut karena
perusahaan
mulai
menyadari
pentingnya intellectual capital untuk
menjadikan perusahaan lebih unggul
dan
inovatif.
Pemanfaatan
dan
pengelolaan intellectual capital yang
baik akan meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan sehingga hal
tersebut akan menjadi nilai tambah bagi
perusahaan dan nantinya akan tercapai
keunggulan kompetitif perusahaan dan
menjadi komponen yang sangat penting
bagi kemakmuran, pertumbuhan dan
perkembangan perusahaan di era
ekonomi baru berbasis pengetahuan.
Intellectual capital juga merupakan
modal berbasis pengetahuan yang
dimiliki perusahaan sebagai landasan
untuk tumbuh dan lebih unggul dari
pada pesaing lainnya, dan akan menjadi
sangat bernilai dalam perkembangan
bisnis saat ini.
Perusahaan memerlukan intellectual
capital untuk mencapai tujuannya
dimana keberhasilan perusahaan dapat
diukur dengan kinerja keuangan
perusahaan. Perusahaan mempunyai
tujuan utama yaitu memperoleh laba,
sehingga
mengakibatkan
kinerja
keuangan dijadikan sebagai tolak ukur
dalam keberhasilan suatu perusahaan.
Kinerja keuangan digunakan untuk
menilai kondisi keuangan perusahaan
dan prestasi perusahaan. Kinerja
keuangan dapat diukur dengan
beberapa rasio keuangan. Rasio
keuangan perusahaan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah rasio
profitabilitas yang digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan dan
mengukur kemampuan perusahaan
dengan keseluruhan dana yang
ditanamkan pada aset yang digunakan
untuk operasional perusahaan dalam
menghasilkan
keuntungan
Rasio
profitabilitas yang akan digunakan yaitu

Return On Assets (ROA). Return on asset
merupakan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba. ROA berguna
untuk melihat efektivitas perusahaan
dalam menghasilkan keuntungan pada
aset yang dimilikinya.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
semakin besar ROA, maka semakin
besar pula tingkat keuntungan yang
dicapai perusahaan dan semakin baik
pula posisi perusahaan dari segi
penggunaan asset. Semakin tinggi rasio
ini maka semakin baik produktivitas
asset dalam memperoleh keuntungan
bersih. Hal tersebut akan menjadi daya
tarik perusahaan kepada investor
karena tingkat pengembalian akan
semakin besar. Rasio profitabilitas yang
diproksikan dengan ROA (Return on
Assets) akan mengukur seberapa besar
efektifitas pihak manajemen dalam
mengelola aset perusahaan dan
mengukur
tingkat
pengembalian
sebagai bentuk evaluasi bagi pihak
manajemen atas penggunaan aset.
Apabila perusahaan tidak mempunyai
laba positif, maka investor tidak akan
tertarik untuk menginvestasikan dana.
Profitabilitas juga berkaitan dengan
usaha
dalam
mempertahankan
kelangsungan hidup suatu perusahaan
di masa yang akan datang. Profitabilitas
yang tinggi akan mencerminkan kinerja
keuangan yang semakin baik. Oleh
sebab
itu,
intellectual
Capital
dimanfaatkan oleh suatu perusahaan
untuk mempertahankan dan menaikkan
profitabilitasnya.
Intellectual Capital (IC) menekankan
kapasitas sumber daya manusia yang
mempunyai ide, informasi, kompetensi
dan pengetahuan yang dimiliki oleh
karyawan.
Sumber daya manusia memiliki peran
penting
untuk
menggerakkan
perusahaan demi mencapai tujuan
perusahaan karena potensi yang dimiliki
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oleh karyawan lebih diutamakan dan
dapat dioptimalkan. Apabila potensi
yang dimiliki oleh karyawan dapat
dimanfaatkan dan dikelola dengan baik,
maka akan menghasilkan produktivitas
yang tinggi sehingga akan meningkatkan
keuntungan
bagi
perusahaan.
Keuntungan
perusahaan
yang
meningkat akan meningkatkan nilai
ROA sehingga kinerja keuangan juga
akan meningkat. Kesulitan dalam
pengukuran modal intelektual secara
langsung
mengakibatkan
keberadaannya dalam perusahaan sulit
untuk diketahui.
Chen et al menyarankan sebuah
pengukuran tidak langsung terhadap
Intellectual Capital yaitu dengan
mengukur efisiensi dari nilai tambah
yang dihasilkan oleh kemampuan
intelektual perusahaan yang dinamakan
VAICTM. VAICTM merupakan metode
untuk mengukur kinerja Intellectual
Capital perusahaan. Metode VAICTM ini
relatif mudah dan memungkinkan untuk
dilakukan karena menggunakan data
yang ada dalam laporan keuangan
tahunan perusahaan. Metode VAICTM
akan menggambarkan seberapa besar
Intellectual Capital menambah nilai
perusahaan dari penggunaan aset
tersebut. Penggunaan metode VAICTM
akan memberikan peluang bagi
perusahaan dan stakeholder untuk
mengetahui seberapa besar aset
berwujud
dan
tidak
berwujud
memberikan nilai dan seberapa efisien
dalam
memberikan
keuntungan
perusahaan.
Alasan penulis tertarik untuk menguji
intellectual capital terhadap kinerja
keuangan perusahaan adalah karena
saat ini perusahaan belum melaporkan
adanya intangible asset berupa
intellectual capital khususnya human
capital yang memiliki kontribusi dalam
menciptakan keunggulan kompetitif
untuk memenangkan persaingan bisnis

yang sangat ketat saat ini. Beberapa
penelitian tentang Intellectual Capital
telah membuktikan bahwa Intellectual
Capital mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan, artinya Intellectual Capital
dapat menjadi salah satu aset yang
penting bagi perusahaan dalam
penciptaan
nilai
dan
kinerja
perusahaan.
Penelitian
ini
diajukan
untuk
memperoleh
gambaran
dan
pemahaman
yang
komprehensif
tentang Intellectual Capital serta
penerapannya dalam laporan keuangan
perusahaan. Keberagaman hasil yang
diperoleh disebabkan karena adanya
perbedaan obyek penelitian, proksi
variabel kinerja keuangan dan alat
analisis yang digunakan. Selain itu juga,
penulis tertarik melakukan penelitian
tentang pengaruh intellectual capital
untuk membuktikan seberapa besar
dan signifikan pengaruh intellectual
capital terhadap kinerja keuangan
dengan metode yang berbeda dari
peneliti-peneliti
sebelumnya
yaitu
metode SPSS dengan objek penelitian
pada perusahaan perdagangan eceran
yang terdaftar di BEI.
Penelitian ini akan menggunakan
perusahaan – perusahaan yang berada
pada sektor perdagangan eceran yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
sebagai sampel penelitian. Alasan
mengapa
peneliti
menggunakan
perusahaan di sektor perdagangan
eceran karena mengacu pada saran
Ekowati,
dkk
(2012)
untuk
menggunakan sampel selain sektor
perbankan. Hal tersebut disebabkan
karena
sebagian
besar
masih
mengandalkan modal fisik dalam
kegiatan produksinya sehingga tidak
dapat mengeneralisir seluruh jenis
perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
Perusahaan
perdagangan
lebih
mengandalkan
intellectual
capital
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dalam kegiatan operasional perusahaan
sehingga dapat berkompetisi di pasar
global. Perusahaan perdagangan terus
melakukan
inovasi
menggunakan
kemajuan teknologi untuk bersaing
secara kompetitif.
Berdasarkan uraian dari latar belakang
di atas, maka masalah yang akan diteliti
dalam penelitian ini adalah “Pengaruh
Intellectual Capital terhadap Kinerja
Keuangan
Perusahaan
sub-sektor
Perdagangan Eceran di Bursa Efek
Indonesia untuk Periode 2017-2019 ”.
KAJIAN PUSTAKA
Landasan Teori
Intellectual Capital
Intellectual capital merupakan asset
utama suatu perusahaan disamping
asset fisik dan financial. Maka dalam
mengelola asset fisik dan financial
dibutuhkan kemampuan yang handae
dari intellectual itu sendiri. Komponen
dalam Intellectual capital ada 3 yaitu :
Human
Capital,
Structural
Capital/Organizaional
Capital
dan
Relational Capital/Capital Employed.
Selain itu, ada beberapa metode yang
digunakan untuk mengukur efisiensi
Intellectual capital antara lain : Value
Added Of Capital Employed (VACA),
Value Added Human Capital (VAHU)
dan Structural Capital Value Added
(STVA).
Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan adalah suatu alat
analisis yang digunakan untuk melihat
sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan
aturan-aturan pelaksanaan keuangan
secara baik dan benar.

Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio
untuk meniai kemampuan perusahaan
dalam mencari keuntungan. Rasio in
juga akan memerikan ukuran tkngkat
efektifitas manajemen dalam suatu
perusahaan.
Resources Based Theory
Resources Based Theory adalah sumber
daya yang ada pada perusahaan yang
dapat dijadikan keunggulan bersaing
dan mampu mengarahkan untuk
memilikikinerja jangka panjang yang
baik.
Knowledge Based Theory
Knowledge Based Theory menganggap
bahwa
pengetahuan
merupakan
sumber daya yang paling besar
pengaruhnya terhadap keberlangsunga
sebuah perusahaan.
Stakeholder Theory
Stakeholder Theory adalah teori yang
menggambarkan kepada pihak mana
saja perusahaan bertanggung jawab.
Legitimacy Theory
Legitimacy Theory menyatakan bahwa
perusahaan
secara
berkelanjutan
mencari cara untuk menjamin operasi
mereka berada dalam batas dan norma
yang berlaku di masyarakat.
Return On Assets (ROA)
Return On Assets (ROA) adalah suatu
alat ukur yang digunakan untuk menilai
sejauh mana modal investasi yang
ditanamkan mampu menghasilkan laba
yang sesuai dengan harapan investasi.
Value Added Intellectual Capital
(VAICTM)
Value Added Intellectual Coefficient
(VAICTM) merupakan metode untuk
mengukur kinerja Intellectual capital
perusahaan. Metode VAICTM dirancang
untuk menyediakan informasi mengenai
efisiensi penciptaan nilai dari asset
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berwujud (tangible assets) dan tidak
berwujud (intangible assets) yang
dimiliki oleh sebuah perusahaan.
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dari
kajian teoritis yang telah diuraikan,
maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:
Berdasarkan perumusan masalah dari
kajian teoritis yang telah diuraikan,
maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah :
H1 : Value Added Capital Employed
(VACA)
berpengaruh
positif
terhadap KinerjaKeuangan pada
Perusahaan
sub-sektor
perdagangan
eceran
yang
terdaftar di BEI periode 20172019.
H2 : Value Added Human Capital
(VAHU) berpengaruh positif
terhadap Kinerja Keuangan pada
Perusahaan
sub-sektor
perdagangan
eceran
yang
terdaftar di BEI periode 20172019.
H3 : Structural Capital Value Added
(STVA)
berpengaruh
positif
terhadap Kinerja Keuangan pada
Perusahaan
sub-sektor
perdagangan
eceran
yang
terdaftar di BEI periode 20172019.
H4:
Value Added Capital Employed
(VACA), Value Added Human
Capital (VAHU) dan Structural
Capital Value Added (STVA)
secara
bersama-sama
berpengaruh positif terhadap
Kinerja
Keuangan
pada
Perusahaan
sub-sektor
perdagangan
eceran
yang
terdaftar di BEI periode 20172019.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
Kuantitatif yaitu dengan menggunakan
data yang berbentuk angka pada
analisis statistiknya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pengaruh variable independen yaitu
komponen Intellectual Capital terhadap
variable dependen yaitu Kinerja
Keuangan
Perusahaan.
Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah
kinerja keuangan perusahaan yang
diproksikan dengan Return On Assets
(ROA),
sedangkan
variabel
independennya adalah intellectual
capital yang diproksikan dengan Value
Added Intellectual Coefficient (VAIC™).
Defenisi
Operasional
Variabel
Penelitian
Penelitian ini menggunakan variabel
operasional dengan menentukan dua
variabel
yaitu
variabel
terikat
(dependent variabel) dan variabel bebas
(independent
variabel).
Variabel
Dependent (variabel terikat) merupakan
variabel yang dipengaruhi oleh variabel
lainnya, atau dapat diartikan variabel
tersebut memiliki ketergantungan dari
variabel lainnya dan ditandai dengan
huruf “Y” untuk memudahkan peneliti
dalam
mengidentifikasi.
Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah
kinerja keuangan menggunakan proksi
profitabilitas Return on Assets (ROA).
Sedangkan
Independent
Variabel
(Variabel independent) adalah variabel
yang tidak dapat dipengaruhi oleh
variabel lainnya dan ditandai dengan
huruf “X” untuk memudahkan peneliti
dalam
mengidentifikasi.
Variabel
independent dalam penelitian ini adalah
intellectual capital yang diproksikan
dengan metode Value Added Capital
Employed (VACA), Value Added Human
Capital (VAHU) dan Structural Capital
Value Added (STVA). Kombinasi dari
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ketiga
value
added
tersebut
disimbolkan dengan nama VAIC™ yang
dikembangkan oleh Pulic.

Adapun defenisi variabel operasional
dari variabel-variabel yang digunakan
adalah sebagai berikut:

Tabel
Tabel Defenisi Variabel
No

ROA
(Return On
Assets)
(Y)

1

VAHU
(Value Added
Human
Capital )
(X1)

2

3

4

Variabel

STVA
(Structural
Capital Value
Added)
(X2)
VACA
(Value Added
Capital
Employed)
(X3)

Defenisi Variabel
Alat ukur yang digunakan
untuk menggambarkan
sejauh mana kemampuan
perusahaan menghasilkan
laba bersih setelah pajak

VAHU menunjukkan
hubungan antara VA dan HC.
Hubungan VA dan HC
mengindikasikan kemampuan
dari HC untuk menciptakan
nilai di dalam Perusahaan.

Indikator

Sumber

=

Menurut Mega
Sari, dalam
Ferandi Prasetio
(2015)

VAHU = VA/HC
Dengan :
VA : Value Added
(Out-In)
HC : (Human
Capital)

Menurut Ulum
dalam Sonya
Erythrina Jayati
(2016)

STVA = SC/VA
Dengan :
STVA menunjukkan kontribusi SC : Structural
SC dalam penciptaan nilai.
Capital
VA : Value Added

Menurut Ulum,
dalam Sonya
Erythrina Jayati
(2016)

VACA = VA/CE
Dengan :
VA : Value Added
CE : Capital
Employed

Menurut Ulum,
dalam Sonya
Erythrina Jayati
(2016)

VACA menunjukkan kontibusi
yang dibuat oleh setiap unit
dari CE terhadap VA dalam
organisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian
Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah semua sub-sektor
perdagangan eceran yang terdaftar di
Bursa
Efek
Indonesia.
Metode
pemilihan sampel dalam penelitian ini
adalah purposive sampling. Metode
purposive sampling akan membatasi
sampel yang akan dipilih berdasarkan
kriteria tertentu.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang
dikumpulkan
dengan
metode
dokumentasi. Metode dokumentasi
dilakukan
dengan
pengumpulan,
pencatatan, dan perhitungan data-data
yang berhubungan dengan penelitian.
Laporan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah laporan keuangan
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tahunan perusahaan yang diperoleh
melalui situs resmi BEI yaitu Indonesia
Stock Exchange (www.idx.co.id).
Teknik Analisis Data
Pengujian Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas data bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi
variabel independen, variabel dependen
atau keduanya mempunyai distribusi
normal atau tidak.
2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya kolerasi antarvariabel bebas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas melihat apakah
didalam
model
regresi
terjadi
ketidaksamaan variabel dari residual
satu pengamatan kepengamatan yang
lain.
4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk
menganalisis apakah dalam model
regresi linear terdapat korelasi antara
kesalahan penggangu pada periode t
dengan kesalahan t-1 atau sebelumnya.
Pengujian Hipotesis
Hipotesis
akan
diuji
dengan
menggunakan analisis regresi linear
berganda. Regresi ini bertujuan untuk
mengetahui
pengaruh
Intelectual
Capital (VACA, VAHU dan STVA) berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ e
Y

= variabel dependen, yakni
Profitabilitas
perusahaan
yang diukur dengan Retur
On Asset (ROA)
a
= konstanta, intersep populasi
Y, perpotongan garis regresi
dengan sumbu y
b1,b2,b3 = koefisien regresi, kemiringan
dari regresi, untuk mengukur
kenaikan atau ppenurunan y

untuk setiap perubahan
satu-satuan x terhadap y
kalau x naik satu unit.

Dimana :
X1
= variabel VACA
X2
= variabel VAHO
X3
= variabel STVA
e
= error

Adapun pengujian terhadap hipotesis
yang diajukan dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1. Uji parsial (uji t)
Uji t dilakukan untuk menguji koefisien
regresi secara parsial dari variabel
independennya.
2. Koefisien determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa besar kemampuan
model dalam menerangkan variasi
variabel dependen.
3. Menguji signifikansi regresi ganda
dengan uji F
Hasil ini selanjutnya dikonsultasikan
dengan F tabel dengan didasarkan pada
taraf signifikansi 5%. Apabila F hitung
lebih kecil daripada F tabel maka tidak
terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel independen secara
simultan dengan variabel dependen.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum dan Deskriptif Objek
Penelitian
Pada bab ini akan dibahas mengenai
pengolahan data yang kemudian akan
dianalisis tentang: Pengaruh Intellectual
Capital Terhadap Kinerja Keuangan
Pada pada Perusahaan Sub-sektor
Perdagangan Eceran Yang Tedaftar di
Bursa Efek Indonesia. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yaitu laporan keuangan
perusahaan Sub-sektor Perdagangan
Eceran yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama periode 2017-2019.
Jumlah perusahaan yang diteliti adalah
sebanyak 13 perusahaan.
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Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
pengaruh
modal
intelektual terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah kinerja keuangan
perusahaan yang diproksikan oleh
profitabiltas dengan indicator ROA,
sedangkan variabel independen yang
digunakan adalah intellectual capital.
Yang diproksikan oleh VAIC dengan
indicator yang membentuknya yaitu
VACA, VAHU dan STVA.
Statistik Deskriptif
Statistic deskriptif bertujuan untuk
menilai dan memberikan gambaran
atau deskripsi suatu data yang
digunakan pada perusahaan selama
periode pengamatan dilihat dari nilai
minimum, maksimum, nilai mean, dan
standar deviasi. Berdasarkan hasil
analisis data dapat dideskripsikan
sebagai berikut:
Tabel
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimu Maximu Sum
m
m
STVA
VACA
VAHU
ROA
Valid N
(listwise
)

39
39
39
39

.19
.02
1.24
.01

.83
3.52
5.78
.35

23.14
48.79
115.12
3.20

Mean

Std.
Deviatio
n
.5935 .17560
1.2511 .91756
2.9517 1.27045
.0821 .07632

39

Dari tabel menunjukkan bahwa variabel
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Intellectual Capital yang terdiri
dari 3 buah indikator yaitu VACA, VAHU
dan STVA. Dari output tabel 4.1
menunjukkan bahwa nilai mean pada
indicator VACA adalah sebesar 1,2511
yang menunjukkan bahwa asset milik
perusahaan mampu memberikan value
added sebesar 1,2511 kali lipat dari nilai
asset yang dimiliki perusahaan tersebut.
Nilai mean
pada indikator VAHU
sebesar 2,9517 yang berarti bahwa
setiap Rp. 1 pembayaran gaji mampu

menciptakan value added sebesar
2,9517. STVA memiliki nilai mean
sebesar 0,5935 yang menunjukkan
structural capital memberikan 59%
value added pada perusahaan.
Untuk nilai minimum pada indikator
VACA ada pada perusahaan RIMO (PT.
Rimo Internasional Lestari d.h Rimo
Catur Lestari Tbk.) yakni sebesar 0,0214
dan untuk nilai maksimum pada
indikator VACA ada pada perusahaan
LPPF (PT. Matahari Departement Store
d.h Pasific Utama Tbk.) yakni sebesar
3,5247. Untuk indikator VAHU dengan
nilai minimum ada pada perusahaan
RIMO (PT. Rimo Internasional Lestari
d.h Rimo Catur Lestari Tbk.) yakni
sebesar 2,487. Untuk nilai maksimum
ada pada perusahaan SONA (PT. Sona
Topas Tourism Industry Tbk.) sebesar
5,7826. Dan untuk indicator STVA
memiliki nilai minimum sebesar 0,1927
yaitu pada perusahaan RIMO (PT. Rimo
Internasional Lestari d.h Rimo Catur
Lestari
Tbk.)
dan
untuk
nilai
maksimunya sebesar 0,8271 yaitu pada
perusahaan SONA (PT. Sona Topas
Tourism Industry Tbk).
Berdasarkan nilai dari masing-masing
indikator, nilai yang tertinggi adalah dari
indikator
VAHU.
Hal
tersebut
menunjukkan bahwa VAHU yang
dipresentasikan
oleh
karyawan
memberikan kontribusi yang paling
besar dalam menciptakan value added
perusahaan-perusahaan
sub-sektor
perdagangan eceran periode 20172019.
Hasil Analisis Data
Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Dapat disimpulkan
bahwa
data
berdistribusi normal. Dengan demikian,
asumsi atau persyarantan normalitas
dalam model regresi sudah terpenuhi.
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TABEL Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
39
0E-7
.06808008
.187
.187
-.085
1.171
.129

N
Normal Parameters

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

a,b

Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : data sekunder yang diolah penulis
b. Uji Autokorelasi
Hal tersebut menunjukkan model regresi bebas masalah autokorelasi.
Tabel Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
Model

1

R

.452

b

R Square Adjusted R Std. Error
Change Statistics
Square
of the
R Square F Change df1 df2 Sig. F
Estimate
Change
Change
a

.204

.136

.07094

.204

2.993

3 35

.044

DurbinWatson
1.700

a. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU
b. Dependent Variable: ROA

Sumber: data sekunder yang diolah oleh penulis
c. Uji Multikolinearitas
Hal ini menunjukkan bahwa
variabel VACA, VAHU dan STVA memiliki
nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi multikolinearitas
antar variabel bebas, sehingga model
regresi dapat digunakan.
Tabel Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel
VACA

T
0,822

VIF
1,217

VAHU

0,150

6,682

STVA

0,139

7,177

Keputusan
Tidak Terjadi
Multikolinearitas
Tidak Terjadi
Multikolinearitas
Tidak Terjadi
Multikolinearitas

Sumber: Data sekunder yang diolah
oleh penulis
d. Uji Heterokedestisitas
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa tidak ada atau tidak terjadi
heterokedastisitas.

4.2.2. Uji Hipótesis
A. Hipotesis 1 (X1 terhadap Y) Value
Added
Capital Employed (VACA)
Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja
Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor
Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di
BEI Periode 2017-2019.
Dugaan Value Added Capital Employed
(VACA) berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang
terdaftar di BEI.
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Tabel Hasil Uji Regresi Linear
Sederhana Hipotesis 1

Coefficientsa
Unstandardized Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error
(Constant)
.038
.019
1.975 .056
1
VACA
.035
.012
.4262.864 .007
a. Dependent Variable: ROA
Model

Sumber: Data sekunder yang diolah
oleh penulis.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan maka dapat ditulis persamaan
regresi sebagai berikut:
Y = 0,038 + 0,035X1 + e
Keterangan:
Y
= Kinerja Keuangan (ROA)
X1
= VACA
B. Hipotesis 2 (X2 terhadap Y) Value
Added
Human
Capital
(VACA)
Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja
Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor
Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di
BEI Periode 2017-2019.
Dugaan Value Added Human Capital
(VAHU) berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan pada perusahaan sub
sektor perdagangan eceran yang
terdaftar di BEI.
Tabel Hasil Uji Regresi Linear
Sederhana Hipotesis 2
Coefficientsa
Model
Unstandardized Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error
(Constant)
.070
.021
3.517 .001
1
VAHU
.039
.015
.1582.971 .038
a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah
oleh penulis
Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan maka dapat ditulis persamaan
regresi sebagai berikut:
Y = 0,070 + 0,039X2 + e
Keterangan:
Y
= Kinerja Keuangan (ROA)
X2
= VAHU

C. Hipotesis 3 (X3 terhadap Y)
Structural Capital Value Added (STVA)
berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan pada Perusahaan sub sektor
perdagangan eceran yang terdaftar di
BEI periode 2017-2019.
Dugaan Structural Capital Value Added
(STVA) berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan pada perusahaan sub
sektor perdagangan eceran yang
terdaftar di BEI.
Tabel Hasil Uji Regresi Linear
Sederhana Hipotesis 3

Coefficientsa
Unstandardized Standardized T Sig.
Coefficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error
(Constant)
.146
.043
3.409 .002
1
STVA
.108
.069
.2482.554 .129
a. Dependent Variable: ROA
Model

Sumber: Data sekunder yang diolah
oleh penulis
Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan maka dapat ditulis persamaan
regresi sebagai berikut:
Y = 0,146 + 0,108X3 + e
Keterangan:
Y
= Kinerja Keuangan (ROA)
X3
= STVA
D. Hipotesis 4 (X4 terhadap Y) Value
Added Capital Employed (VACA), Value
Added Human Capital (VAHU) dan
Structural Capital Value Added (STVA)
secara bersama-sama berpengaruh
positif terhadap Kinerja Keuangan
pada
Perusahaan
sub-sektor
perdagangan eceran yang terdaftar di
BEI periode 2017-2019.
Dugaan Value Added Capital Employed
(VACA), Value Added Human Capital
(VAHU), Structural Capital Value Added
(STVA) berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan pada perusahaan sub
sektor perdagangan eceran yang
terdaftar di BEI.
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Berikut hasil regresi linier berganda
tertera pada tabel di bawah ini:
Tabel Regresi Linier Berganda Hipotesis
Variabel

Koef.

Konstanta
VACA
VAHU
STVA
F hitung

0,089
0,031
0,019
0,173

t
hitung
1,485
2,208
0,824
0,983
2,993

Sig.

Keputusan

0,146
0,034
0,416
0,332
0,044

Signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah oleh
penulis
Dari pengujian tersebut, persamaan
regresi dapat dinyatakan dengan rumus
sebagai berikut:
Y = 0,089 + 0,031X1 + 0,019X2 + 0,173X3
Keterangan:
Y
= Kinerja Keuangan
X1
= VACA
X2
= VAHU
X3
= STVA
Pengujian Koefisien Korelasi dan
Koefisien Determinasi
Koefisien korelasi adalah nilai yang
menunjukkan kuat atau tidaknya
hubungan linier antar dua variabel.
Koefisien korelasi biasa dilambangkan
dengan huruf r dapat bervariasi dari -1
sampai +1. Nilai r yang mendekati -1
atau +1 menunjukkan hubungan yang
kuat antara dua variabel tersebut dan
nilai
r
yang
mendekati
0
mengindikasikan lemahnya hubungan
antara
dua
variabel
tersebut.
Kemampuan
model
dalam
menerangkan
variansi
variabel
dependen dapat dijelaskan dari
koefisien determinasi yang disesuaikan
(Adjusted R Square). Adapun hasil uji
VACA, VAHU, STVA terhadap kinerja
keuangan, dapat dilihat pada Tabel 4.9
Tabel 4.9 Model Summery
Model

R

R Square Adjusted R Std. Error of
Square
the
Estimate
a
1
.452
.204
.136
.07094
a. Predictors: (Constant), STVA, VACA, VAHU

Sumber: data sekunder yang diolah oleh
penulis

Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Value Added Capital
Employed (VACA) terhadap Kinerja
Keuangan pada Perusahaan Sub
Sektor Perdagangan Eceran yang
Terdaftar di BEI Periode 2017-2019
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Value Added Capital
Employed (VACA) berpengaruh
positif terhadap Kinerja Keuangan.
2. Pengaruh Value Added Human
Capital (VAHU) terhadap terhadap
Kinerja
Keuangan
pada
Perusahaan
Sub
Sektor
Perdagangan
Eceran
yang
Terdaftar di BEI Periode 2017-2019
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Value Added Human Capital
(VAHU)
berpengaruh
positif
terhadap Profitabilitas.
3. Pengaruh Structural Capital Value
Added (STVA) terhadap terhadap
Kinerja
Keuangan
pada
Perusahaan
Sub
Sektor
Perdagangan
Eceran
yang
Terdaftar di BEI Periode 2017-2019
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Structural Capital Value
Added (STVA) berpengaruh positif
terhadap Profitabilitas.
4. Pengaruh Value Added Capital
Employed (VACA), Value Added
Human Capital (VAHU) dan
Structural Capital Value Added
(STVA) secara bersama-sama
berpengaruh positif terhadap
Kinerja
Keuangan
pada
Perusahaan
sub
sektor
perdagangan
eceran
yang
terdaftar di BEI periode 2017-2019
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Value Added Capital
Employed (VACA), Value Added
Human Capital (VAHU) dan
Structural Capital Value Added
(STVA)
secara
bersama-sama
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berpengaruh positif
Kinerja Keuangan.

terhadap

korelasi ganda sebesar 0,452 dan
nilai thitung lebih besar dari ttabel
2,993>2,026 pada taraf signifikansi
5%.

Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang telah
dilakukan dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara Value Added
Capital Employed (VACA) terhadap
Kinerja Keuangan pada Perusahaan
Sub Sektor Perdagangan Eceran yang
terdaftar di BEI periode 2017-2019.
Hal ini ditunjukkan dengan koefisien
korelasi sebesar 0,426 dan nilai thitung
lebih besar dari ttabel 2,864>2,026
pada taraf signifikansi 5%.
2. Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara Value Added
Human Capital (VAHU) terhadap
Kinerja Keuangan pada Perusahaan
Sub Sektor Perdagangan Eceran yang
terdaftar di BEI periode 2017-2019.
Hal ini ditunjukkan dengan koefisien
korelasi sebesar 0,158 dan nilai thitung
lebih besar dari ttabel 2,971>2,026
pada taraf signifikansi 5%.
3. Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara Structural Capital
Value Added (STVA) terhadap Kinerja
Keuangan pada Perusahaan Sub
Sektor Perdagangan Eceran yang
terdaftar di BEI periode 2017-2019.
Hal ini ditunjukkan dengan koefisien
korelasi sebesar 0,248 dan nilai thitung
lebih besar dari ttabel 2,554>2,026
pada taraf signifikansi 5%.
4. Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara Value Added
Capital Employed (VACA), Value
Added Human Capital (VAHU) dan
Structural Capital Value Added
(STVA) secara Bersama-sama Kinerja
Keuangan pada Perusahaan Sub
Sektor Perdagangan Eceran yang
terdaftar di BEI periode 2017-2019.
Hal ini ditunjukkan dengan koefisien

Saran
Adanya keterbatasan yang telah
diuraikan
diatas
dan
adanya
permasalahan dalam penelitian, maka
peneliti memberikan saran sebagai
berikut:
1. Disarankan untuk menambah jumlah
sampel dalam penelitian agar hasil
yang didapat lebih baik.
2. Disarankan data sekunder yang
digunakan tidak hanya mengambil
data dari website perusahaan tetapi
juga
menggunakan
teknik
pengumpulan data yang lain seperti
observasi secara langsung ke
perusahaan.
3. Bagi perusahaan untuk mencapai
Kinerja Keuangan yang diinginkan
sebaiknya lebih memfokuskan dalam
mengelola Intelectual Capital.
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