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Abstrak-Pengakuan akan keberadaan intellectual capital 

yang semakin tinggi untuk melihat kemampuan 

perusahaan mendorong dilakukannya berbagai 

penelitian. Pulic (2000) mengembangkan salah satu 

alat ukur intelectual capital yaitu VAIC™ (Value Added 

Intellectual Coefficient). Komponen VAIC™ terdiri dari 

physical capital (VACA-value added capital employed), 

human capital (VAHU-value added human capital), dan 

struktural capital (STVA-structural capital value added). 

Alat ukur yang dikembangkan oleh Pulic (2000) 

digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian 

empiris yang digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian ini menunjukkan pengaruh intelectual capital 

baik terhadap nilai pasar maupun kinerja keuangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengetahui pengaruh dari Intellectual Capital (VAIC™) 

dan kinerja keuangan perusahaan yaitu ATO dan GR 

pada perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 – 

2015.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Adapun yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan. Populasi penelitian adalah perusahaan 

sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015. Adapun pertimbangan 

dalam pengambilan sampel, yaitu:1)Perusahaan Sektor 

Aneka Industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

sampai tahun 2015. 2) Menyajikan laporan keuangan 

dari tahun 2011 - 2015 secara kontinu. 3)Tidak 

mengalami kerugian selama periode tahun 2011 – 

2015.  4)Tidak memiliki ROE yang negatif untuk 

periode tahun 2011 – 2015. Teknik analisis yang 

digunakan adalah hasil statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik dan analisis regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Intellectual capital 

(VAIC™) berpengaruh signifikan terhadap ATO dengan 

kontribusi sebesar 12,6%, dan Intellectual capital 

(VAIC™) berpengaruh signifikan terhadap GR dengan 

kontribusi sebesar 9,4%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Intellectual capital (VAIC™) berpengaruh 

signifikan terhadap ATO dan GR. 

 
Kata kunci : Intellectual Capital, VAIC™, Kinerja 

Keuangan Perusahaan, ATO, dan GR 
 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat 
menuntut semua sektor untuk mempersiapkan diri untuk 

menghadapi geliat perubahan-perubahan yang sangat 
cepat pula. Salah satu diantaranya adalah sektor ekonomi 
yang turut disorot agar dapat mempertahankan diri 
untuk terus survive dan pada akhirnya dapat menyokong 

pertumbuhan ekonomi negara. Era globalisasi yang terjadi 
saat ini menjadi salah satu pemicu penting yang 
menekankan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis pada pengetahuan (knowledge-based economy) 
dalam menciptakan nilai tambah sebagai salah satu 
keunggulan kompetitif perusahaan di mata investor. Hal 

ini mengakibatkan terjadinya pergeseran kerangka 
berpikir dalam berbisnis, yaitu dari kerangka berpikir 
lama yang berbasis pada kekayaan fisik (physical capital) 

yang cenderung mengarah pada aset fisik (tangible asset) 
menjadi kerangka berpikir baru yang berbasis pada 
kekayaan intelektual (intellectual capital) yang merupakan 

investasi aset non fisik (intangible asset). Seiring dengan 
terjadinya pergeseran kerangka berpikir tersebut 
perusahaan harus mampu memanfaatkan semua sumber 

daya yang dimiliki semaksimal mungkin termasuk 
mengkapitalisasi kekayaan intelektual yang ada dalam 
menjalankan bisnisnya. 

Pengakuan akan keberadaan intellectual capital 
yang semakin tinggi untuk melihat kemampuan 
perusahaan mendorong dilakukannya berbagai penelitian. 

Pulic (2000) mengembangkan salah satu alat ukur 
intelectual capital yaitu VAIC™ (Value Added Intellectual 
Coefficient). Komponen VAIC™ terdiri dari physical 
capital (VACA-value added capital employed), human capital 

(VAHU-value added human capital), dan struktural capital 
(STVA-structural capital value added). Alat ukur yang 
dikembangkan oleh Pulic (2000) digunakan oleh beberapa 

peneliti terdahulu. Penelitian empiris yang digunakan 
sebagai referensi dalam penelitian ini menunjukkan 
pengaruh intelectual capital baik terhadap nilai pasar 

maupun kinerja keuangan.  
Ulum (2007) menyatakan bahwa intellectual 

capital merupakan kajian penelitian baru yang menyita 

perhatian para ahli dari berbagai bidang ilmu baik 
manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun 
akuntansi. Menurut Zuliyati dan Ngurah (2011), tiga 

komponen VAIC™ merupakan indikator yang signifikan 
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bagi kinerja keuangan perusahaan perbankan di 

Indonesia. Menurut Hermawan dan Ummy (2016), 
kinerja keuangan perusahaan manufaktur high IC intensive 
dengan menggunakan proksi ROA, ROE, dan EPS 

berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital. 
Bentoen (2012) meneliti lebih jauh pengaruh intellectual 
capital terhadap financial performance, growth, market value 
pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa intellectual capital signifikan 
berpengaruh negatif terhadap ROE, ROA, DER, EP, dan 
GE dan sebaliknya signifikan berpengaruh positif terhadap 

CR, GR, GA, PBV, dan PER. Tricahyadinata (2017) 
melakukan review beberapa penelitian terkait 
pengembangan dan pengungkapan intellectual capital 

menyimpulkan bahwa intellectual capital mempunyai 
pengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan yang 
secara umum menggunakan ROA, ROE, dan EPS. 

Herdyanto (2013) menyimpulkan bahwa intellectual 
capital berpengaruh terhadap ROA, ROE, dan ATO 
tetapi tidak berpengaruh terhadap GR pada perusahaan 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi. 
Secara umum penelitian yang digunakan di atas 

menyimpulkan bahwa intellectual capital berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan yang berhubungan dengan 
indikator profitabilitas akan tetapi terdapat kesimpulan 
yang berbeda dengan indikator lain di luar profitabilitas 

khususnya GR. Oleh karena itu, penelitian ini akan 
menguji pengaruh intellectual capital terhadap indikator di 
luar profitabilitas yaitu ATO dan GR. Data penelitian 

yang digunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu 
yaitu laporan keuangan perusahaan aneka industri yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan 

diatas, maka beberapa permasalahan yang akan 
dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah intellectual capital (VAIC™) berpengaruh 

terhadap ATO? 
2. Apakah intellectual capital (VAIC™) berpengaruh 

terhadap GR? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui apakah intellectual capital 
berpengaruh terhadap ATO. 

b. Untuk mengetahui apakah intellectual capital 

berpengaruh terhadap GR. 

2. Manfaat 
a. Adapun manfaat penelitian ini dimana hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
investor untuk mengukur kinerja keuangan 
perusahaan berdasarkan intellectual capital melalui 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) 
sebelum mengambil keputusan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

rujukan bagi peneliti selanjutnya terutama yang 
berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan berdasarkan intellectual capital melalui 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™). 
 

D. Kajian Pustaka 

1. Intellectual Capital 
Ketertarikan akan Intellectual Capital (IC) bermula 

ketika Tom Stewart, pada Juni 1991, menulis artikel 

”Brain Power-How Intellectual Capital Is Becoming America’s 
Most Valuable Asset”, yang mengantar IC kepada agenda 
manajemen. Salah satu definisi IC yang banyak digunakan 

adalah yang ditawarkan oleh Organization for Economic 
Co–operation and Development (OECD) yang menjelaskan 
IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak 

berwujud : (1) organizational (structural) capital; dan (2) 
human capital.  

Intellectual Capital (IC) merupakan salah satu sumber 

daya yang di miliki oleh perusahaan. Intellectual Capital 
(IC) pada umumnya didefinisikan sebagai perbedaan 
antara nilai pasar perusahaan dan nilai buku dari aset 

perusahaan tersebut atau dari financial capital. Intellectual 
Capital (IC) seringkali menjadi faktor penentu utama 
perolehan laba suatu perusahaan. (Stewart, 1997) 

 

2. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) 
Metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) 

dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang di desain 

untuk menyajikan informasi tentang value creation 
efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak 
berwujud (intangible asset) yang dimiliki perusahaan. 

VAIC™ merupakan instrumen untuk mengukur kinerja 
intellectual capital perusahaan. Pendekatan ini relatif 
mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena 

dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan 
perusahaan. (Ulum, 2009b: 111). Selain itu, VAIC™ juga 
merupakan alat manajemen pengendalian yang 

memungkinkan organisasi untuk memonitor dan 
mengukur kinerja intellectual capital dari suatu 
perusahaan. Value Added (VA) dihitung sebagai selisih 

antara output dan input. 
 

3. Kinerja Keuangan  

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang 
dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan 
efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut 
Sucipto (2003), pengertian kinerja keuangan adalah 
penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur 

keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 
menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007), 
kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. 

 

4. Asset Turnover Ratio (ATO) 

Asset Turnover Ratio (ATO) atau disebut juga rasio 
perputaran total aktiva merupakan rasio yang mengukur 

tingkat efisiensi dan efektivitas dari perputaran maupun 
dari pemanfaatan total aktiva dalam menghasilkan 
penjualan. Perusahaan dapat  menjalankan operasi dengan 

baik karena mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya 
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secara efisien. Rasio perputaran aktiva yang rendah 

menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan aset-nya 
secara tidak efisien dan optimal. Asset Turnover Ratio 
(ATO) merupakan salah satu faktor penting yang 

berpengaruh pada Return on Equity (ROE). ATO 
mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan oleh 
perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. (Kasmir, 
2012). 

 

5. Growth Revenue (GR) 

Growth Revenue (GR) adalah pertumbuhan pendapatan. 
Baik dalam sebuah usaha kecil maupun korporasi, 

pertumbuhan pendapatan merupakan salah satu ikon 
penting dalam membangun citra perusahaan. Perusahaan 
yang revenue growth-nya meningkat tajam seringkali 

diliput di berbagai media dan dinilai sebagai perusahaan 
sukses. (Kasmir, 2012). 

 

E. Kerangka Teoritik 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 1. Kerangka Teoritik 
 

II. METODE PENELITIAN  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder. Adapun yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan. 
Populasi penelitian adalah perusahaan sektor aneka 
industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2015. Adapun pertimbangan dalam pengambilan 
sampel, yaitu:1)Perusahaan Sektor Aneka Industri yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2015. 2) 

Menyajikan laporan keuangan dari tahun 2011 - 2015 
secara kontinu. 3)Tidak mengalami kerugian selama 
periode tahun 2011 – 2015.  4)Tidak memiliki ROE yang 
negatif untuk periode tahun 2011 – 2015. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 
sederhana (simple linear regression analysis) dengan 

bantuan software SPSS (Statistical Package Social Science). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif  digunakan untuk memberikan 

gambaran setiap variabel yang ada didalam penelitian. 
Statistik deskriptif yang disajikan terdiri dari nilai 
minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar 

deviasi setiap variabel disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 

Table 1. Statistik Deskriptif 

 
2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Untuk 
mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pada 
melalui analisis statistik yang salah satunya dapat 

dilihat melalui Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji 
normalitas variabel dalam penelitian ini dapat  
dilihat pada tabel berikut: 

Table 2. Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 3 di atas dapat 
diketahui bahwa variabel pengganggu atau residual pada 

kedua variabel dependen yang meliputi ATO, dan GR 

distribusi normal karena memiliki nilai signifikansi yang 
lebih besar dari 0,05. 
 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi terjadi kesamaan 
variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ketika variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 
baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 
terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data 

crosssection mengandung situasi heteroskedastisitas 
karena data ini menghimpun data yang mewakili 
berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Hasil uji 

heteroskedastisitas disajikan sebagai berikut: 

Table 3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada 
tabel 4 di atas menunjukkan bahwa variabel VAIC pada 
kedua variabel dependen yang meliputi ATO, dan GR 

memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hal ini berarti bahwa 
variabel VAIC pada kedua variabel dependen tersebut 
bebas dari masalah heteroskedastisitas (non 

heteroskedastisitas). 
 

c. Uji Autokorelasi  

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ATO 22,19 238,27 111,9216 50,44773 

GR -87,94 59,28 11,5681 22,20131 

VAIC 0,35 8,33 2,5327 1,16264 

Dependen Variabel 
Kolmogorov 

Smirnov Z 
Signifikansi Keterangan 

 

ATO 

Unstandardized 

Residual 

 

0,667 

 

 

0,766 

 

Normal 

 

GR 

 

 

1,100 

 

0,178 

 

Normal 

Dependen Variabel Signifikansi Keterangan 

 

ATO 
VAIC 

 

0,993 

 

Non Heteroskedastisitas 

 

GR 

 

0,777 

 

Non Heteroskedastisitas 

Intellectual  

Capital    

(VAIC™) (X) 

 

ATO (Y1) 

 

GR (Y2) 
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Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 
pengganggu pada periode t pada kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah 
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 
observasi yang berurutan sepanjang waktu 
berkaitan antara satu sama lain. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 
bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 
autokorelasi di dalam model regresi, dapat 
dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson 

(DW test). Hasil uji autokorelasi disajikan sebagai 
berikut: 

Table 4. Uji Autokorelasi 

 
Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa 

nilai durbin Watson pada kedua variabel dependen yang 
meliputi ATO, dan GR berada diantara dU – (4 – dU). 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif 
atau negative pada kedua model regresi dalam penelitian 
ini. 

 
3. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan 

menggunakan uji regresi liniear sederhana. Berdasarkan 
estimasi regresi sederhana diperoleh hasil seperti tabel 
berikut ini: 

Table 5. Hasil Uji Hipotesis 

 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Hipotesis 1  : Intellectual capital (VAIC™) 
berpengaruh signifikan terhadap ATO. 

Hipotesis 2  : Intellectual capital (VAIC™) 

berpengaruh signifikan terhadap GR.  
 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

Intellectual capital (VAIC™) berpengaruh signifikan 
terhadap ATO dan GR. Sehingga semua hipotesis dalam 
penelitian ini diterima oleh hasil penelitian empiris. 

 
4. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengetahui pengaruh dari Intellectual Capital (VAIC™) dan 
kinerja keuangan perusahaan yaitu ATO, dan GR pada 
perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 – 2015. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Intellectual 
capital (VAIC™) berpengaruh signifikan terhadap ATO 

dengan kontribusi sebesar 12,6%, dan Intellectual capital 

(VAIC™) berpengaruh signifikan terhadap GR dengan 
kontribusi sebesar 9,4%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Intellectual capital (VAIC™) berpengaruh signifikan 

terhadap ATO dan GR. 
Intellectual Capital dapat mendorong kinerja keuangan 

perusahaan, ditambah dengan  kemajuan teknologi dan 
informasi yang semakin canggih serta informasi yang 

cepat menjadikan setiap perusahaan menaikan kapasitas 
perusahaan yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdyanto (2013) 

menyimpulkan bahwa intellectual capital berpengaruh 
terhadap ROA, ROE, dan ATO dan  juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Bentoen (2012) yang  

menunjukkan bahwa intellectual capital signifikan 
berpengaruh positif terhadap CR, GR, GA, PBV, dan 
PER. Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah 

dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur 
keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba 
sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan 

potensi perkembangan baik perusahaan dengan 
mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan 
dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Intellectual capital (VAIC™) berpengaruh signifikan 
terhadap ATO. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. 

2. Intellectual capital (VAIC™) berpengaruh signifikan 
terhadap GR. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,010 < 0,05. 
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