
ABSTRAK 

Transisi perekonominan global saat ini mulai mengarah kepada 

knowledge based business (bisnis berdasarkan pengetahuan). Pentingnya 

penciptaan dan pengembangan pengetahuan bagi pertumbuhan suatu 

perusahaan membuat perusahaan harus mampu memperhitungkan 

pengetahuan sebagai salah satu aset yang bernilai. Laporan keuangan 

tradisional tidak mampu menyajikan informasi mengenai knowledge based 

processes dan intangible asset, sehingga terciptanya hidden value dalam 

informasi akuntansi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

pengaruh intellectual capital (IC) terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

empat tahun, 2007-2010. Intellectual capital diukur dengan metode Value 

Added Intellectual Capital (VAIC) beserta komponennya Value Added 

Capital Asset (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) dan 

Structural Capital Coefficient (STVA), kemudian dibuat pemeringkatan 

berdasarkan Business Performance Indicator (BPI). Kinerja keuangan 

diukur dengan menggunakan Return On Equity (ROE). Serta melihat 

pengaruh VACA, VAHU dan STVA secara simultan maupun parsial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah 

perbankan yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling, dengan sampel 19 bank dan 76 data penelitian.   

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Untuk mengukur pengaruh VACA, 

VAHU, dan STVA secara simultan terhadap ROE digunakan koefisien 

determinasi. Untuk pengukuran pengaruh secara simultan pada uji hipotesis 

digunakan uji statistik (Uji F) dengan skala pengukuran pada taraf 

signifikansi 5%.  Untuk mengukur pengaruh VACA, VAHU dan STVA 

secara parsial terhadap ROE menggunakan analisis regresi dan untuk 

pengukuran pengaruh secara parsial pada uji hipotesis digunakan uji 

statistik(Uji-t) dengan skala pengukuran pada taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan VACA, VAHU dan STVA 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. Koefisien determinasi yang didapat 

adalah sebesar 52.8%, ini menandakan bahwa VACA, VAHU dan STVA 

memberikan pengaruh sebesar 52.8% sedangkan 47.2% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. Nilai yang dihasilkan oleh analisis regresi 

menghasilkan persamaan Y= 0.047 + 0,187 VACA - 0,095 VAHU + 0.499 

STVA. Hasil secara parsial, masing- masing VACA, VAHU dan STVA juga 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. 
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