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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of intellectual capital on
the financial performance of Islamic banks in Indonesia. Dependent variable used in this
study is the financial performance of Islamic banks based on islamicity financial
performance index. Independent variables used in this study is the intellectual
capital which is measured by using Pulic model that called Value
Added Intellectual Coefficient (VAIC).

The sample in this study is Islamic banking which is the Sharia Commercial Banks
and Sharia Business Unit registered in Bank Indonesia in 2005-2009. The sample was
selected using purposive sampling method and obtained eight banks being sampled. Pulic
model (Value Added Intellectual Coefficient) was used as a measure of the efficiency of
components of intellectual capital: physical capital coefficient (VACA), human capital
coefficient (VAHU), and structural capital coefficient (STVA). This study used partial least
squares to analyze the data.

The results showed that the intellectual capital significantly effect on islamicity
financial performance index and can be used to predict future islamicity financial
performance index. In addition the average growth of intellectual capital (ROGIC) also
significantly influence future islamicity financial performance index.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi global dua dasawarsa terakhir yang ditandai dengan munculnya industri-

industri baru yang berbasis pengetahuan (knowledge based industries) telah melengkapi

industri berbasis sumber daya fisik yang sebelumnya mendominasi (Widiyaningrum,

2004). Seiring dengan perubahan ekonomi yang memiliki karakteristik ekonomi yang

berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan knowledge based industries, maka

kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan

kapitalisasi dari pengetahuan yang dimiliki. Beberapa knowledge based industries

diantaranya industri perangkat elektronik, industri yang bergerak di bidang penelitian,

industri yang bergerak di bidang jasa, maupun industri yang bergerak di bidang keuangan,

telah memanfaatkan inovasi-inovasi yang diciptakannya untuk bersaing dalam memberikan

nilai tersendiri atas produk dan jasa yang dihasilkan untuk konsumen. Dalam proses

produksinya, industri tersebut lebih berpedoman pada pendayagunaan potensi sumberdaya

karyawan dari pada aset fisik yang dimiliki

Penerapan sistem manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan di dalam knowledge

based business tersebut memilki dampak pada pelaporan keuangan (Yudianti, 2000).

Pelaporan keuangan yang biasanya terfokus pada kinerja keuangan perusahaan, mulai

dirasa kurang memadai di dalam melaporkan kinerja perusahaan. Ada beberapa informasi-

informasi lain yang perlu disampaikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai

adanya nilai lebih yang dimiliki perusahaan. Nilai lebih tersebut berupa adanya inovasi,

penemuan, pengetahuan dan perkembangan karyawan, dan hubungan yang baik dengan

para konsumen, yang sering diistilahkan sebagai knowledge capital (modal pengetahuan)

atau intellectual capital (modal intelektual).

Adanya kesulitan di dalam pengukuran intellectual capital secara langsung

menyebabkan keberadaannya di dalam perusahaan sulit untuk diketahui. Pulic (1998)

kemudian mengusulkan mengenai pengukuran secara tidak langsung terhadap intellectual

capital dengan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari

kemampuan intelektual perusahaan, yaitu menggunakan Value Added Intellectual

Coefficient (VAIC).
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Intellectual capital telah menjadi topik yang menarik perhatian para peneliti.

Beberapa penelitian tentang intellectual capital telah membuktikan bahwa intellectual

capital mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi,

ada juga penelitian lain mengungkapkan hal yang berbeda. Secara teori, pemanfaatan dan

pengelolaan intellectual capital yang baik oleh perusahaan dapat membantu meningkatkan

kinerja perusahaan (Pramelasari, 2010).

Di Indonesia perkembangan bank berbasis prinsip syariah kini tengah mengalami

kemajuan yang pesat. Hal ini juga menunjukkan bahwa  perkembangan ekonomi Islam di

Indonesia, sebagai gerakan kemasyarakatan telah mulai menunjukkan keberhasilan yang

nyata. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi Islam identik

dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor utama

lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi

Islam secara mendalam (Karim, 2004).

Semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, baik dalam

bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan berbagai

bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di

masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja bank

syariah yang ada. Bank syariah haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi

masyarakat dan peran dan tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam

tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling

penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan

prinsip syariah (Hameed et al.,2004).

Dalam penelitian yang dilakukan Chen et al. (2005) dengan menggunakan data dari

perusahaan listing di Taiwan, dibuktikan bahwa intellectual capital berpengaruh positif

terhadap kinerja perusahaan, dan dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan masa

depan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2008) menguji pengaruh

intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dan juga menguji

pengaruh rata-rata pertumbuhan intellectual capital (Rate Of Growth Of Intellectual

Capital- ROGIC) terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Sebanding

dengan hasil penelitian Chen et al. (2005), hasil penelitian oleh Ulum (2008) tersebut

membuktikan bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

perbankan maupun kinerja di masa datang.
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Sebagai bagian dari “new economy”, yang secara prinsip didorong oleh

perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, yang telah memicu tumbuhnya

minat dalam intellectual capital, bank syariah tentunya juga tidak terlepas dari hal ini.

Sebagai bagian dalam dunia bisnis modern, intellectual capital juga akan menjadi aset

yang sangat bernilai bagi bank syariah. Namun demikian, belum ada penelitian di

Indonesia yang meneliti pengaruh intellectual capital terhadap kinerja bank syariah.

Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank

syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam orientasi

kinerjanya. Hameed et al. (2004) menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk

Islamic Bank, melalui sebuah indeks yang dinamakan Islamicity Indices, yang terdiri dari

Islamicity Disclosure Index dan Islamicity Performance Index. Index ini bertujuan

membantu para stakeholder dalam menilai kinerja bank syariah. Indeks inilah yang

selanjutnya digunakan dalam menilai kinerja institusi keuangan syariah.

Berdasar fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah intellectual

capital berpengaruh terhadap kinerja dalam bank syariah. Penelitian ini menggunakan

sampel bank-bank syariah baik yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit

Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Mengacu pada penelitian Hameed

et al. (2004) kinerja keuangan bank syariah diukur dengan Islamicity Financial

Performance Index yang terdiri atas: profit sharing ratio, zakat performance ratio,

equitable distribution ratio, dan islamic income vs non islamic income. Sedangkan

intellectual capital diukur dengan menggunakan model Pulic (2000) yaitu VAIC (Value

Added Intellectual Coefficient).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stakeholder

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan

tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan

tersebut. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri,

dan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder perusahaan harus memberikan manfaat

bagi para stakeholdernya. Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (dalam

Fahrizqi, 2010) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau

dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.
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Menurut Guthrie et al. (2006), laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi

organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok stakeholder yang dianggap memiliki

ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi. Dalam

menjelaskan hubungan intellectual capital dengan kinerja perusahaan, bidang etika teori

stakeholder berpendapat bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan

secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan

seluruh stakeholder. Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal,

khususnya dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah

memenuhi aspek etika dari teori ini. Penciptaan nilai (value creation) dalam konteks ini

adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan

(human capital), unsur fisik (physical capital), maupun structural capital. Pengelolaan

yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan yang

kemudian dapat mendorong kinerja perusahaan untuk kepentingan stakeholder (Ulum,

2007).

2.2 Resource Based Theory

Resource-based theory dipelopori oleh Penrose (1959), yang mengemukakan bahwa

sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber

daya perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan (Astuti dan Sabeni,

2005). Sumber daya alam yang cukup, promosi yang menarik, serta karyawan dan manajer

yang dapat bekerja secara profesional merupakan beberapa bentuk sumber daya yang

dimiliki perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

secara maksimal, maka perusahaan akan memiliki suatu keunggulan yang kompetitif dan

mampu untuk memiliki daya saing terhadap para kompetitornya.

Perusahaan haruslah menyadari betapa pentingnya mengelola intellectual capital yang

dimiliki. Apabila kinerja intellectual capital dapat dilakukan secara maksimal, maka

perusahaan akan memiliki suatu nilai tambah yang dapat memberikan suatu karakteristik.

Sehingga dengan adanya karakteristik tersendiri yang dimiliki, perusahaan mampu

memiliki daya saing terhadap para kompetitor karena mempunyai suatu keunggulan

kompetitif yang hanya dimiliki oleh perusahaan.

2.3 Karakteristik Akuntansi Syariah

Islam sebagai suatu ideologi, masyarakat, dan ajaran, tentunya sangat penuh

dengan nilai. Dengan demikian bangunan akuntansi yang berlandaskan syariah harus

sesuai dan dirumuskan berdasarkan sumber hukum Islam. Dalam firman Alloh SWT,
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keberadaan akuntansi dan fungsinya secara jelas diabadikan dalam Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 282.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2007:6),

merumuskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selain hal ini diantaranya disebutkan juga bahwa laporan keuangan bertujuan sebagai

informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah

terhadap amanah dalam mengaman-kan dana, menginvestasikannya pada tingkat

keuntungan yang layak serta sebagai informasi mengenai tingkat keuntungan investasi

yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi

mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk

pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas berdasarkan PSAK 101 suatu laporan

keuangan harus menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi aset,

kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan

dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Dalam PSAK 101 juga ditetapkan

komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri atas : neraca, laporan laba rugi, laporan

arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan

sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

2.4 Kinerja Bank Syariah dan Pengukurannya

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks.

Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja

organisasi,tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja

lembaga keuangan Islam. Hameed et al. (2004) telah mengembangkan sebuah indeks yang

dinamakan Islamicity Index, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-

benar diukur. Indeks ini terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank

syariah yaitu : Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat performance ratio (ZPR), Equitable

distribution ratio (EDR), Directors - Employees welfare ratio, Islamic Investment vs Non-

Islamic Investment, Islamic Income vs Non-Islamic Income, dan AAOIFI Index

2.5 Pengertian Intellectual Capital

Ketertarikan mengenai Intellectual Capital (IC) berawal ketika Tom Stewart, Juni

1991, menulis sebuah artikel yang berjudul Brain Power- How Intellectual Capital Is
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Becoming America’s Most Valuabel Asset, yang mengantar IC kepada agenda manajemen

(Ulum, 2009). Dalam artikelnya, Stewart mendefinisikan IC sebagai berikut

“Intellectual capital adalah materi intelektual (pengetahuan, informasi, property

intelektual, pengalaman) yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Ini

adalah suatu kekuatan akal kolektif atau seperangkat pengetahuan yang berdaya

guna”.

Definisi Intellectual Capital telah banyak diungkapkan oleh beberapa peneliti.

Bontis (dalam Astuti dan Sabeni, 2005) menyatakan intellectual capital bersifat elusive,

tetapi sekali ditemukan dan dieksploitasi akan memberikan organisasi basis sumber baru

untuk berkompetisi dan menang. Brooking (dalam Astuti dan Sabeni, 2005) menyatakan

bahwa

“Intellectual capital adalah istilah yang diberikan untuk mengkombinasikan

intangible asset dari pasar, property intelektual, infrastruktur dan pusat manusia yang

menjadikan suatu perusahaan dapat berfungsi.”

Bontis et al. (2000) menyatakan bahwa secara umum, para peneliti

mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: human capital (HC), structural capital

(SC), dan customer capital (CC). Menurut Bontis et al. (2000), secara sederhana HC

merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi yang direpresentasikan

oleh karyawannya. HC merupakan kombinasi dari genetic inheritance; education;

experience, and attitude tentang kehidupan dan bisnis. Lebih lanjut Bontis et al. (2000)

menyebutkan bahwa SC meliputi seluruh nonhuman storehouses of knowledge dalam

organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, organisational charts, process

manuals, strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar

daripada nilai materialnya. Sedangkan tema utama dari CC adalah pengetahuan yang

melekat dalam marketing channels dan customer relationship dimana suatu organisasi

mengembangkannya melalui jalannya bisnis (Bontis et al., 2000).

2.6 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)

Value added intellectual coefficient (VAIC) dikembangkan oleh Pulic (1998)

didesain sebagai metode untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari

asset berwujud (tangible asset) dan asset tidak berwujud (intangible asset) yang dimiliki

perusahaan. VAIC merupakan instrumen untuk mengukur kinerja intellectual capital
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perusahaan, dan metode ini memiliki keunggulan karena data yang dibutuhkan relatif

mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan (Ulum, 2007).

Secara lebih ringkas, Pulic (1998) membuat formulasi dari tahapan perhitungan

VAIC sebagai berikut :

1. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA).

2. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU).

3. Menghitung Structural Capital Value Added (STVA).

4. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC).

Selain indikator di atas, ada suatu indikator lain yang berhubungan dengan VAIC, yaitu

rate of growth of intellectual capital (ROGIC) yang menyatakan  rata-rata pertumbuhan

intellectual capital. Sebagaimana dikatakan Ulum (2007), perusahaan yang memiliki IC

(VAIC) lebih tinggi akan cenderung memiliki kinerja masa datang yang lebih baik, maka

logikanya, rata-rata pertumbuhan dari IC juga akan memiliki hubungan positif dengan kinerja

keuangan masa depan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Rate of Growth of
IC

(ROGIC)

Intellectual
Capital
(VAIC )

VACA

VAHU

STVA

Company’s Performance
(Islamicity Index)

ZPRPSR EDR

Islamic Income vs Non
Islamic Income

Future Company’s Performance
(Islamicity Index)

ZPR
t+1

PSR t+1 EDR
t+1

Islamic Income vs Non
Islamic Income

t+1

H1 (+)

H2(+)

H3(+)
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2.8 Hipotesis

Jika IC merupakan sumberdaya yang terukur untuk peningkatan competitive

advantages, maka IC akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan

(Chen et al., 2005). IC juga diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai

perusahaan maupun kinerja. Firer dan Williams (2003), Chen et al. (2005) dan Tan et al.

(2007) telah membuktikan bahwa IC (VAIC) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan. Oleh karena itu, apabila perusahaan dapat mengelola dan mengembangkan

intellectual capital yang dimiliki dengan baik, maka akan terjadi peningkatan terhadap

kinerja.

Berdasarkan konsep Resource-based theory, jika perusahaan mampu mengelola

sumber daya secara efektif maka akan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibanding

para pesaingnya. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi

merupakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Apabila perusahaan dapat

memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki karyawan dengan baik, maka hal ini

akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat,

maka kinerja perusahaan pun akan meningkat.

Dengan menggunakan VAIC yang diformulasikan oleh Pulic (1998; 1999; 2000)

sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual ability),

diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Intellectual Capital (VAIC) berpengaruh positif terhadap Islamicity

Financial Performance Index bank syariah

IC (VAIC) tidak hanya berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan tahun

berjalan, bahkan IC (VAIC) juga dapat memprediksi kinerja keuangan masa depan (Ulum,

2007). Tan et al. (2005) dengan menggunakan sampel 150 perusahaan publik yang terdaftar di
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Singapore Exchange membuktikan bahwa IC (VAIC) berpengaruh secara positif terhadap

kinerja perusahaan di masa mendatang.

Chen et al. (2005) menggunakan sampel perusahaan publik di Taiwan membuktikan

bahwa IC (VAIC) berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan

perusahaan. Bahkan, Chen et al. (2005) juga membuktikan bahwa IC (VAIC) dapat menjadi

salah satu indikator untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang. Bontis dan

Fitz-enz, dalam Ulum (2007) juga menyatakan IC (VAIC) dapat merupakan indikator yang

paling tepat untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Untuk

menguji kembali proposisi tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2 : Intellectual Capital (VAIC) berpengaruh positif terhadap Islamicity

Financial Performance Index bank syariah bank syariah di masa depan.
Jika IC merupakan pendorong utama nilai perusahaan, maka secara logika tingkat

pertumbuhan IC juga harus berkorelasi dengan peningkatan kinerja masa depan (Tan et al.,

2007). Dalam penelitiannya terhadap perusahaan publik yang terdaftar di Singapore Exchange,

Tan et al., (2007) membuktikan bahwa rata-rata pertumbuhan dari IC (rate of growth of

intellectual capital - ROGIC ) memiliki pengaruh positf terhadap kinerja perusahaan di masa

depan. Temuan ini memperkuat penganjur IC sebagai sarana kompetisi dan bahwa perusahaan

harus mengelola dan meningkatkan IC-nya untuk mempertahankan posisi kompetitifnya

(Bontis, 1998b; Brennan dan Connell, dalam Ulum 2007). Hipotesis ketiga yang akan diuji

dalam penelitian adalah:

H3 : Rate of growth of intellectual capital (ROGIC) berpengaruh positif terhadap

terhadap Islamicity Financial Performance Index bank syariah di masa

depan.

3. METODE PENELITIAN
3.1 Variabel Independen

1. VACA (Value Added Capital Employed)

VACA merupakan perbandingan antara value added (VA) dengan ekuitas perusahaan

(CE), rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap

value added organisasi.

VACA =

VA = OUT – IN

VA
CE
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Output (OUT) = Total penghasilan dan pendapatan lain.

Input (IN) = Beban penjualan dan biaya lain-lain (selain beban

karyawan)

Value Added (VA ) = Selisih antara output dan input.

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

2. VAHU (Value Added Human Capital)
VAHU menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam

HC terhadap value added organisasi. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan

kemampuan HC dalam menciptakan nilai bagi perusahaan.

VAHU =

Human Capital (HC) = Beban personalia

VAHU merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.

3. STVA (Structural Capital Value Added)

STVA mengukur jumlah modal struktural (SC) yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1

rupiah dari value added (VA) dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan modal

struktural (SC) dalam penciptaan nilai

STVA=

Structural Capital (SC) = VA – HC

4. ROGIC (Rate of Growth of IC)

VAIC mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga dianggap

sebagai BPI (Business Performance Indicator). VAIC merupakan penjumlahan dari 3

komponen sebelumnya, yaitu: VACA, VAHU, dan STVA.

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) mengindikasikan kemampuan intelektual

organisasi dan ROGIC yang merupakan selisih (Δ) antara nilai IC dari tahun ke-t

dengan nilai IC tahun ke-t-n.

VAIC = VACA + VAHU + STVA

ROGIC = VAICt – VAICt-n

VA
HC

SC
VA
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3.2 Variabel Dependen

1. Profit Sharing Ratio (PSR)

Profit Sharing Ratio =

2. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Zakat Performance Ratio =

3. Equitable Distribution Ratio (EDR)

Average Distributian for Each Stakeholders  =

Equitable Distribution Ratio =

4. Islamic Income Vs Non-Islamic Income

Islamic Income Vs Non Islamic Income =

Dalam penelitian ini indeks AAOIFI tidak digunakan karena indek tersebut tidak

berpengaruh terhadap agregat pengukuran kinerja total. Rasio Islamic Investment Vs Non

Islamic Investment tidak digunakan karena tidak dapat ditelusur dalam laporan keuangan

bank syariah. Welfare ratio tidak digunakan karena merupakan pertimbangan kualitatif

(Fovana, 2008).

3.3 Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling artinya

metode pemilihan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan (judgement sampling) yang

berarti pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan

pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan ketentuan sebagai

berikut berikut :

Mudaraba + Musyarakah
Total financing

Average Distributian for Each Stakeholders
Total Revenue

Zakat
Net asset

Islamic Income
Islamic Income + Non IslamicIncome

Qard and Donation+ Employees’ Expenses+ Shareholders + Net Profit
Number of Stakeholders
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1. BUS dan UUS yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia

selama periode pengamatan 2005-2009.

2. Secara konsisten tidak mengalami perubahan bentuk badan usaha pada periode

pengamatan 2005-2009, hal ini agar tidak ada perubahan konsistensi akuntansi

sehingga variabel penelitian dalam laporan keuangan periode tersebut dapat

diperbandingkan.

3. BUS dan UUS yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama

periode penelitian yaitu tahun periode 2005-2009, dengan kriteria kelengakapan

berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

3.4 Metode Analisis

VAIC yang diformulasikan oleh Pulic (1998) digunakan untuk menentukan efisiensi

dari tiga model Intellectual Capital (IC), yaitu physical capital, human capital, dan

structural capital. Dalam konteks ini, komponen yang digunakan adalah VACA, VAHU,

dan STVA sebagai satuan yang terpisah dan tidak menggunakan hasil penjumlahan dari

ketiga komponen tersebut.

Dalam penelitian ini Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square

(PLS). PLS adalah metode penyelesaian structural equation modelling (SEM) yang dalam

hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM

lainnya seperti AMOS dan LISREL. Model PLS dapat digunakan pada saat dasar teori

perancangan model lemah dan indikator pengukuran tidak memenuhi model pengukuran

yang ideal serta potensi distribusi variabel tidak normal. Lebih lanjut Ghozali (2006)

menyatakan PLS dapat digunakan dengan jumlah sampel yang tidak besar dan dapat

diterapkan pada semua skala data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perolehan Sampel Penelitian

Tabel 4.1
Perolehan Sampel Penelitian

KETERANGAN JUMLAH
BUS dan UUS yang beroperasi dan terdaftar di Bank Indonesia
selama periode pengamatan 2005-2009.

20

Bank syariah nasional (BUS dan UUS) yang tidak mempublikasikan
laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian yaitu
tahun periode 2005-2009.

(9)

BUS dan UUS yang mengalami perubahan bentuk badan usaha (3)
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pada periode penelitian 2005-2009.
Jumlah bank syariah yang digunakan sebagai sampel 8

Sumber: Data sekunder diolah, 2011

4.2 Uji Outer Model Hipotesis 1

Gambar 4.1 berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan dengan

menggunakan PLS untuk data tahun 2005-2009.

Gambar 4.1

Model Struktural dengan Partial Least Square H1

Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2011

Oleh karena terdapat indikator yang memiliki nilai loading factor rendah dan

tidak signifikan, maka perlu dilakukan pengujian ulang dengan mengeliminasi indikator-

indikator yang tidak signifikan dan atau hanya melibatkan indikator-indikator yang

signifikan. Hasil pengujian ulang yang dilakukan terhadap indikator VACA, VAHU, PSR,

ZPR, dan Average EDR ditunjukkan pada gambar 4.2.

Gambar 4.2

Model Struktural dengan Partial Least Square H1 (Recalculate)
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Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2011

Setelah menghilangkan indikator-indikator yang tidak signifikan dan hanya

melibatkan  indikator yang signifikan, maka dapat diketahui bahwa VACA, VAHU, PSR,

ZPR, dan Average EDR memiliki nilai loading factor di atas 0.50.

Untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan

variabel lainnya dapat dinilai dengan Discriminant validity. Model mempunyai

discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah

variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dibandingkan dengan nilai loading

lain terhadap variabel laten lainnya. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua nilai loading

factor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai yang lebih

besar jika dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Hasil pengujian discriminant

validity diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nilai Discriminant Validity H1

(Cross Loading)
ISLAMICITY INDEX VAIC

Avrg.EDR 0.723878 0.477192
PSR 0.738147 0.453205
VACA 0.412610 0.650969
VAHU 0.441379 0.704561
ZPR 0.619943 0.377747

Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang

diukur dengan composite reliability dari blok indikator yang mengukut konstruk. Konstruk

dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability diatas 0.70. Pada tabel 4.7 akan

disajikan nilai Composite Reliability untuk variabel H1.

Tabel 4.3
Composite Reliability H1

Composite Reliability
Islamicity Index 0,839783
VAIC 0,833878

Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang

baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai composite reliability di atas 0,70 sebagaimana

kriteria yang direkomendasikan.

4.3 Uji Outer Model Hipotesis 2 dan 3
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Gambar 4.3 merupakan hasil estimasi perhitungan dengan PLS untuk H2 dan H3.

Hipotesis ini untuk menguji pengaruh IC (VAIC) terhadap kinerja keuangan masa depan.

Dalam hal ini diduga bahwa IC (VAIC) dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi

kinerja keuangan perusahaan. Komponen-komponen VAIC tahun 2005 dan komponen-

komponen ROGIC’05-‘09 dihubungkan dengan ukuran-ukuran kinerja tahun 2009.

Gambar 4.3

Model Struktural dengan Partial Least Square H2 dan H3

Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2011

Oleh karena terdapat indikator yang memiliki nilai loading factor tidak signifikan,

maka perlu dilakukan pengujian ulang terhadap indikator-indikator yang memiliki nilai

loading factor signifikan setelah mengeliminasi indikator-indikator yang tidak signifikan.

Hasilnya disajikan pada gambar 4.4.

Gambar 4.4

Model Struktural dengan Partial Least Square H2 dan H3
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Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2011

Hasil pengujian setelah menghilangkan indikator-indikator yang tidak signifikan

dan hanya melibatkan  indikator yang signifikan, maka dapat diketahui bahwa VACA,

VAHU, R-VACA, R-VAHU, PSR, ZPR, Average EDR, signifikan dan memiliki nilai

loading factor di atas 0.50.

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa semua nilai loading factor untuk setiap indikator

dari masing-masing variabel laten memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan

dengan variabel laten lainnya, sehingga dapat dinilai bahwa discriminant validity baik.

Hasil pengujian discriminant validity diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.4
Nilai Discriminant Validity H2 dan H3 2005-2009

(Cross Loading)
islamicity+3 ROGIC VAIC

Avrg.EDR 0.803973 0.700888 -0.653035
PSR 0.635779 0.299484 -0.008927
R-VACA 0.680110 0.902078 -0.949760
R-VAHU 0.705067 0.909225 -0.710349
VACA -0.622834 -0.874993 0.956279
VAHU -0.244398 -0.607184 0.666696
ZPR 0.986488 0.800647 -0.664276

Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang

diukur dengan composite reliability dari blok indikator yang mengukut konstruk. Konstruk

dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability diatas 0.70. Pada tabel 4.5 akan

disajikan nilai Composite Reliability untuk variabel H2 dan H3.

Tabel 4.5

Composite Reliability H2 dan H3

Composite Reliability
Islamicity Index t+n 0.857749
ROGIC 0.901229
VAIC 0.804266
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Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang

baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai composite reliability di atas 0,70 sebagaimana

kriteria yang direkomendasikan.

4.4 Menilai Inner Model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan

antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural

dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi

dari koefisien parameter jalur struktural.

Tabel 4.6
Nilai R-Square

Variabel
R-Square
Hipotesis 1 Hipotesis 2 dan 3

VAIC - -
ROGIC - -
Islamicity Index 0.396749 0.657452

Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R-square Islamicity Index adalah 0.396,

artinya variabel VAIC mampu menjelaskan variabel Islamicity Index sebesar 39,6 persen.

Nilai R-square dalam hipotesis 2 dan 3 memiliki nilai 0.657, artinya variabel VAIC

mampu menjelaskan variabel Islamicity Index sebesar 65.7 persen. Semakin besar angka

R-square menunjukkan semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan

variabel dependen, sehingga semakin baik persaman struktural.

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna

mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam

menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path coefficient. Signifikansi

pengaruh antar variabel didapat dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai

signifikansi t statistik. Tabel 4.7 memberikan output estimasi untuk pengujian model

struktural.

Tabel 4.7

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

Original
Sample

Sample
Mean

Standard
Deviation

Standard
Error T Statistics

VAIC ->
ISLAMICITY 0.629880 0.643807 0.046198 0.046198 13.634333



19

INDEX
VAIC’05 ->
islamicity’09 0.663179 0.421784 0.524864 0.524864 1.263526

ROGIC’05 ->
islamicity’09 1.371134 1.146748 0.473399 0.473399 2.896362

Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan

dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode bootstrap

terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk meminimalkan

masalah ketidak normalan data penelitian. Dari hasil uji path coefficient pada tabel 4.7

didapat hasil untuk pengujian hipotesis.

Dengan didasarkan pada besarnya koefisien parameter yang seluruhnya bernilai

positif, dan nilai t statistik signifikan (t tabel signifikansi 5%=1.96) dapat diketahui bahwa

H1, H2, dan H3 secara utuh diterima Artinya, IC dan rata-rata pertumbuhan intellectual

capital (ROGIC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Islamicity Index bank syariah,

baik kinerja saat ini maupun kinerja masa depan.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian PLS sebagaimana telah dijabarkan di atas, pembahasan

disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama membahas pengaruh IC (VAIC) terhadap

Islamicity Financial Performance Index bank syariah, baik kinerja tahun berjalan (H1)

maupun kinerja di masa mendatang (H2). Sedangkan bagian kedua membahas pengaruh

rata-rata pertumbuhan IC (rate of growth of IC - ROGIC) terhadap kinerja keuangan

perusahaan masa depan (H3).

4.6 Pengaruh Intellectual Capital (VAIC) terhadap Islamicity Financial Performance

Index (H1 & H2)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa IC (VAIC)

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, IC diuji terhadap

Islamicity Financial Performance Index bank syariah pada tahun yang sama.

TABEL 4.8
Rangkuman Hasil PLS Untuk H1

Original Sample T-Statistics
VACA 0.650969 2.299014
VAHU 0.704561 3.022778
ZPR 0.619943 3.739482
Avrg.EDR 0.723878 11.243699
PSR 0.738147 9.222870
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VAIC -> ISLAMICITY
INDEX

0.629880 13.634333

R-square 0.396749
Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Tabel 4.8 meringkas data yang disajikan di tabel-tabel sebelumnya. Data tersebut

membuktikan bahwa nilai t-statistics seluruh path antara VAIC dan Islamicity Index adalah

di atas 1.96. Hal ini berarti loading-nya signifikan pada p >0.05 dan mengindikasikan

adanya pengaruh IC (VAIC) yang signifikan terhadap kinerja keuangan Islamicity Index

perusahaan selama tahun pengamatan 2005-2009. Nilai R-square sebesar 0.396

menunjukkan bahwa kekuatan IC (VAIC) dalam menjelaskan variabel kinerja keuangan

adalah sebesar 39.6 persen. Sehingga dengan demikian maka berarti H1 diterima.

Dalam konteks kekuatan path antara IC (VAIC) dan Islamicity Financial

Performance Index, temuan ini konsisten dan mendukung temuan Tan et al. (2007) dan

Chen et al. (2005), serta secara parsial mendukung temuan Firer dan Williams (2003).

Namun ketika melihat nilai weight dan signifikansi masing-masing indikator, temuan

penelitian ini relatif tidak konsisten terhadap temuan Tan et al. (2007) dan Chen et al.

(2005).

Bukti yang disajikan oleh Tan et al. (2007) dan Chen et al. (2005) menyatakan

bahwa tiga komponen VACA, VAHU, dan STVA secara statistik signifikan untuk

menjelaskan konstruk VAIC dan juga signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Sementara hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa hanya human capital efficiency

(VAHU) dan Value Added Capital Employed (VACA) yang secara statistik signifikan

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk indikator Islamicity Financial Performance

Index hanya indikator Zakat performance ratio (ZPR), Average Equitable distribution

ratio (Avrg.EDR), dan Profit sharing ratio (PSR) yang secara statistik dapat mewakili

konstruk.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa IC (VAIC)

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Artinya, IC digunakan

sebagai alat untuk memprediksi Islamicity Financial Performance Index bank syariah di

masa mendatang. Dalam konteks ini, IC diuji terhadap Islamicity Financial Performance

Index dengan lag 4 tahun.

Tabel 4.9 di bawah ini menyajikan hasil output PLS untuk menguji H2 tahun 2005

versus 2009. Data tersebut membuktikan bahwa nilai t-statistics path antara VAIC dan
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Islamicity Financial Performance Index adalah di atas 1.96. Hal ini mengindikasikan

adanya pengaruh IC (VAIC) yang signifikan terhadap Islamicity Financial Performance

Index bank syariah masa depan. Selain itu besarnya koefisien parameter yang bernilai

positif menunjukkan terdapat pengaruh positif VAIC terhadap Islamicity Financial

Performance Index.

Nilai R-square untuk tahun 2005-2009 adalah sebesar 0.657. Hal ini menunjukkan

bahwa kekuatan IC (VAIC) dalam menjelaskan variabel Islamicity Financial Performance

Index bank syariah masa depan adalah sebesar 65.7 persen. Sehingga dengan demikian

maka berarti H2 diterima.

TABEL 4.9
Rangkuman Hasil PLS Untuk H2

2005-2009
Original
Sample

T-
Statistics

VACA 0.9562 40.5166
VAHU 0.6666 4.7455
Avrg.EDR 0.8039 8.7137
PSR 0.6357 2.8948
ZPR 0.9864 30.3755
VAIC => Islamicity
t+4 0.6298 13.6343

R-square 0.6574
Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Dalam konteks kekuatan path antara IC (VAIC) dan Islamicity Financial

Performance masa depan, temuan ini konsisten dan mendukung temuan Tan et al. (2007)

dan Chen et al. (2005). Namun ketika melihat nilai weight dan signifikansi masing-masing

indikator, temuan penelitian ini relatif tidak konsisten terhadap hasil kedua penelitian

tersebut. Bukti yang disajikan oleh Tan et al. (2007) dan Chen et al. (2005) menyatakan

bahwa tiga komponen VACA, VAHU, dan STVA secara statistik signifikan untuk

menjelaskan konstruk VAIC dan juga signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

masa depan. Sementara hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa hanya value added

capital employed (VACA) dan human capital efficiency (VAHU) yang secara statistik

signifikan berpengaruh terhadap Islamicity Financial Performance Index masa depan.

Sementara itu, hanya indikator profitabilitas PSR, Average EDR, dan  ZPR yang secara
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statistik dapat mewakili konstruk Islamicity Financial Performance Index. Hal ini berarti

bahwa dari ketiga komponen VAIC, hanya VACA dan VAHU yang secara siginifikan

dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan masa depan.

4.7 Pengaruh Rata-rata Pertumbuhan Intellectual Capital (ROGIC) terhadap Islamicity

Financial Performance Index Masa Depan (H3)

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa rata-rata

pertumbuhan IC (ROGIC) berpengaruh terhadap Islamicity Financial Performance Index

masa depan. Hipotesis ini mengacu pada penelitian Tan et al. (2007) yang melogikakan

bahwa jika IC dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan, maka

rata-rata pertumbuhan IC (ROGIC) juga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perusahaan masa depan.

TABEL 4.10
Rangkuman Hasil PLS Untuk H3

2005-2009
Original
Sample

T-Statistics

R-VACA 0.9020 32.6816
R-VAHU 0.9092 32.4536
Avrg.EDR 0.8039 8.7137
PSR 0.6357 2.8948
ZPR 0.9864 30.3755
ROGIC=>
Islamicity t+4 1.3711 2.8963

R-square 0.6574
Sumber: Data sekunder diolah, 2011

Tabel 4.10 menyajikan hasil output PLS untuk menguji H3 dalam tahun versus 2005

versus 2009. Hasil output PLS menunjukkan bahwa semua factor loading dari tiap-tiap

komponen ROGIC yang berpengaruh terhadap pengujian tiap periode signifikan diatas 0.05.

Nilai R-square menunjukkan besar pengaruh sebesar 65.74 persen. Path coefficient juga

bernilai positif yang menunjukkan bahwa ROGIC berpengaruh positif terhadap Islamicity

Financial Performance Index, dan nilai t statistik signifikan diatas 1.96. Hal ini berarti bahwa

ROGIC berpengaruh signifikan terhadap Islamicity Financial Performance Index. Sehingga

dengan demikian maka berarti H3 diterima, setelah melalui pengujian dengan PLS dengan

mempertimbangkan baik outer model maupun inner model.

Temuan penelitian ini sesuai dengan Tan et al. (2007) yang menunjukkan adanya

pengaruh signifikan ROGIC terhadap kinerja keuangan masa depan. Jika dengan lebih
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tingginya nilai IC perusahaan  maka kinerja masa depan perusahaan akan semakin tinggi, maka

secara logis, tingkat pertumbuhan dari IC juga akan berkorelasi dengan kinerja masa depan

(Tan et al.,2007). Hasil H3 lebih lanjut menegaskan kembali temuan H2 dan membantu untuk

memperkuat kontribusi IC terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini juga memperkuat pendukung

bahwa IC merupakan suatu alat kompetitif dan perusahaan  harus mengelola dan

menumbuhkan IC mereka agar tetap kompetitif (Nonaka, 1995; Bontis, 1998; Brennan dan

Connell, 2000; Hurwitz et al, 2002, dalam Tan, 2007).

5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan pada bab

4, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa IC (VAIC)

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, IC diuji

terhadap Islamicity Financial Performance Index perusahaan dalam periode tahun

2005-2009. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara

statistik terbukti terdapat pengaruh IC (VAIC) terhadap Islamicity Financial

Performance Index selama lima tahun pengamatan 2005-2009. Sehingga dengan

demikian maka berarti H1 diterima.

2. Hipotesis kedua adalah bahwa IC (VAIC) berpengaruh terhadap Islamicity

Financial Performance Index masa depan. Dalam konteks ini, IC diuji terhadap

kinerja keuangan perusahaan dengan lag 4 tahun. Output PLS mengindikasikan

bahwa secara statistik terdapat pengaruh IC (VAIC) Islamicity Financial

Performance Index perusahaan masa depan untuk tahun 2005 terhadap tahun 2009.

Sehingga dengan demikian maka berarti H2 diterima.

3. Secara umum, hasil pengujian terhadap H1 dan H2 penelitian ini relatif sama

dengan temuan Firer dan Williams (2003) dalam hal tidak seluruh komponen VAIC

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan bahwa

tidak semua ukuran kinerja Islamicity Financial Performance Index yang

digunakan berkorelasi dengan komponen-komponen VAIC. Dalam hal pengujian

H2, hanya VACA dan VAHU yang secara statistik signifikan untuk menjelaskan

konstruk VAIC, dan hanya PSR, Average EDR, serta ZPR yang signifikan untuk

menjelaskan variabel kinerja Islamicity Financial Performance Index.
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4. Hasil paling maksimal ditunjukkan pada pengujian keseluruhan untuk periode 2005-

2009 yang menunjukkan bahwa VACA dan VAHU memiliki nilai t-statistik signifikan

untuk menjelaskan konstruk VAIC. Hasil ini konsisten dengan temuan Mavridis (2005)

dan Kamath (2007) yang menyatakan bahwa untuk kasus industri perbankan,

komponen VAIC yang relevan adalah VACA dan VAHU. Hal ini juga mendukung

pernyataan Pulic (1998) ketika kali pertama memperkenalkan metode VAIC yang

menyatakan bahwa intellectual ability suatu perusahaan dibangun oleh physical capital

(VACA) dan intellectual potential (VAHU).

5. Hipotesis ketiga adalah bahwa rata-rata pertumbuhan IC (ROGIC) berpengaruh

terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Output PLS menyajikan bukti

bahwa secara statistik bahwa ada pengaruh ROGIC terhadap kinerja kinerja Islamicity

Financial Performance Index masa depan. Sehingga dengan demikian maka berarti

H3 diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga mengandung

beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Bukti yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 ukuran Islamicity

Financial Performance Index yang digunakan, hanya Zakat performance ratio

(ZPR), Average Equitable distribution ratio (Avrg.EDR), dan Profit sharing ratio

(PSR) yang secara statistik signifikan untuk menjelaskan konstruk kinerja perusahaan.

Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran Islamic Income vs Non Islamic Income tidak

tepat untuk digunakan sebagai proksi atas kinerja keuangan Islamicity Financial

Performance Index yang dalam hal ini berposisi sebagai variabel dependen, dimana

variabel independen-nya adalah IC. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dicari

ukuran kinerja lain yang lebih sesuai.

2. Sampel bank syariah dalam penelitian ini relatif sedikit karena terbatasnya jumlah

bank syariah untuk kriteria pengukuran tahun 2005-2009, dan banyak bank syariah

yang tidak menyajikan laporan keuangannya secara lengkap berdasarkan prinsip

akuntansi syariah, sehinga banyak indikator-indikator Islamicity Financial

Performance Index yang tidak dapat diukur dan berdampak berkurangnya sampel.

3. Penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja Islami Bank Syariah (Islamicity

Indices) yang disusun Hameed et.al.(2004), tetapi hanya dari sisi keuangan.

Hameed et.al.(2004) telah menyusun Islamicity Indices yang terdiri atas aspek
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Disclosure Index, Corporate Governance Index, Social Responsobility Index,

Social Encirontment Index, dan Fiancial Performance Index.

4. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian lebih jauh untuk

mengeksplorasi hubungan antar komponen intellectual capital, tidak terpaku pada

model penelitian ini saja.

5.3 Saran

Saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah disebutkan di

atas adalah:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menggunakan indikator lain dalam

pengukuran kinerja keuangan syariah, agar lebih banyak perbankan yang tercakup

dalam penelitian dan agar hasil penelitian cakupannya lebih luas.

2. Seiring dengan tingkat perumbuhan bank syariah yang selalu meningkat setiap

tahunnya, maka penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan asumsi

bahwa jumlah bank syariah setiap tahunnya akan terus bertambah.

5. Penelitian selanjutnya dapat memperluas hubungan antara intellectual capital

dengan aspek kinerja Islami lainnya seperti, Disclosure Index, Corporate

Governance Index, Social Responsobility Index, dan Social Environtment Index.

3. Dalam mengukur pengaruh intellectual capital terhadap kinerja lembaga keuangan

syariah tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga dapat dilakukan terhadap

lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, Baitul Mal Wattamwil

(BMT), bahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
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