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ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP 

FINANCIAL PERFORMANCE DENGAN COMPETITIVE ADVANTAGE 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh Intellectual 

Capital terhadap Competitive Advantage; (2) Pengaruh Intellectual Capital 

terhadap Financial Performance; (3) Pengaruh mediasi hubungan antara 

Intellectual Capital dan Financial Performance. Teknik pengambilan sampel 

adalah purposive sampling dan berdasarkan kriteria yang ditentukan, sehingga 

diperoleh 21 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linier dan analisis jalur. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Intellectual Capital mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Competitive Advantage; (2)  Intellectual 

Capital mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Competitive 

Advantage; (3) Competitive Advantage memediasi Intellectual Capital terhadap 

Financial Performance. 

Kata Kunci: Intellectual Capital, Financial Performance, Competitive Advantage. 

ABSTRACT 

This study aim to analyze: (1) Influence of Intellectual Capital to the 

Competitive Advantage; (2) Influence of Intellectual Capital to the Financial 

Performance; (3) The mediating effect of Competitive Advantage in the 

relationship between Intellectual Capital and Financial Performance. The 

technique of the sample collection was purposive sampling and based on the 

determined criteria, so 21 companies which have met the criteria have been 

selected as samples. The analysis used in this study includes classical assumption 

test, liniar regression analysis and path analysis. The result of this research show 

that: (1) Intellectual Capital has a significant and positive effect on Competitve 

Advantage; (2) Intellectual Capital significantly and positively influence on 

Financial Performance; (3) Competitive Advantage variabel is mediated 

Intellectual Capital to the Financial Performance. 

Keyword: Intellectual Capital, Financial Performance, Competitive Advantage 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih serta akses informasi 

yang cepat menjadikan setiap perusahaan mampu untuk menaikkan kapasitas 

perusahaan yang lebih baik untuk bersaing. Persaingan bisnis yang semakin 
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ketat menuntut perusahaan untuk mengubah strategi bisnis agar perusahaan-

perusahaan dapat terus bertahan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di 

Indonesia masih menggunakan akuntansi tradisional yang menekankan pada 

penggunaan aset berwujud (tangibel asset). Padahal, dengan adanya 

perubahan lingkungan bisnis menjadi knowledge based business, prioritas 

perusahaan mulai bergeser ke aset tidak berwujud (intangible asset) Libyanita 

& Wahidahwati (2016). Salah satu intangible asset yang penting bagi 

perusahaan adalah modal intelektual (intellectual capital).  

Perusahaan yang dulu hanya berfokus pada modal fisik/finansial yang 

didasarkan pada tenaga kerja (labor based bussines), sekarang lebih berfokus 

pada modal intelektual (intellectual capital) yang menjadi karakteristik 

perusahaan berbasis pengetahuan untuk menciptakan  nilai  perusahaan  dan 

keunggulan bersaing Marr, Schiuma and Neely, (2004). Perusahaan yang 

mampu menciptakan keunggulan bersaing dapat menjaga kelangsungan bisnis 

(going concern) dalam jangka waktu yang lama sehingga perusahaan dapat 

bertahan atas persaingan. Menurut M. E. Porter, (1980), strategi bersaing 

dapat menghasilkan keunggulan bersaing dengan menghasilkan produk 

unggulan dengan biaya produksi yang lebih rendah dibanding pesaingnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa competitive advantage yang terbentuk dari 

intellectual capital dapat mempengaruhi financial performance. 

Kinerja keuangan (financial performance) perusahaan mencerminkan 

tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja perlu 

dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja. Para pengguna informasi dapat 

menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

seperti rasio profitabilitas,  rasio  likuiditas, rasio pasar, rasio leverage dan 

rasio  aktivitas Hanafi & Halim (2002). Berdasarkan rasio keuangan tersebut, 

rasio profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang 

sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan rasio 

profitabilitas sangat cocok mengukur efektivitas dan mengevaluasi kinerja 

manajemen dalam menjalankan usaha bisnis dan produktivitasnya dalam 



3 

mengelola aset-aset perusahaan secara keseluruhan Gany & Nugrahanti 

(2015). 

Pentingnya peranan intelletual capital dalam mewujudkan competitive 

advantage dan tumbuhnya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia 

dalam mengelola intellectual capital dengan baik untuk meningkatkan 

financial performance merupakan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. 

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor industri berbasis 

pengetahuan yang dapat menghasilkan inovasi dalam dunia bisnis. Industri 

berbasis pengetahuan merupakan industri yang memanfaatkan sumber inovasi 

yang diciptakan untuk memberikan nilai lebih atas produk yang dihasilkan 

Widyaningrum (2004). Sektor konsumsi dalam bisnis berperan menopang 

industri manufaktur di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

Kementrian Perindustrian di Indonesia, bahwa Daya tahan sektor manufaktur 

terutama ditopang sektor konsumer yang tumbuh 28%. Kenaikan ini 

merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja 

sektor konsumer juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka 

industri dan industri dasar yang juga menjadi bagian indeks manufaktur 

(Kemenperin, 2017). Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengambil 

objek perusahaan manufaktur di Indonesia pada sektor konsumsi tahun 2012-

2016. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang diperoleh secara 

tidak langsung oleh peneliti melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2012-2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Berdasakan teknik tersebut, maka 
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terdapat 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Adapun kerangka pemikiran 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji F (Goodness of Fit)

Tabel 1. Hasil Uji  F (Goodness of Fit) 

Regresi F Hitung Sig. Prob. Sig Putusan 

Model 1 5,907 0,017 0,05 Model Layak 

Model 2 49,022 0,000 0,05 Model Layak 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 

Berdasarkan hasil uji yang disajikan dalam tabel diatas maka 

dapat dilihat bahwa besarnya nilai  sig. pada model regresi 1 yaitu 0,017 

dimana nilai tersebut kurang dari probabilitas signifikansi yaitu 0,05 

(0,017 > 0.05) yang berarti model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi competitive advantage perusahaan. Dalam hal ini 

intellectual capital berpengaruh terhadap competitive advantage. 

Kemudian nilai pada kolom sig. pada model 2 adalah sebesar 

0,000 < 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa model regresi 2 atau 

model 2 dapat digunakan untuk memprediksi financial performance 

Intellectual 

Capital 

Financial 

Performance 

Competitive 

Advantage 
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perusahaan. Dalam hal ini intellectual capital dan competitive advantage 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap financal performance. 

3.2 Uji Parsial (t) 

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (t) 

Bebas Teikat T Sig. Prob. Sig. Putusan 

VAIC AUE 2,430 0,017 0,05 Signifikan 

VAIC ROA 7,528 0,000 0,05 Signifikan 

AUE ROA 4,275 0,000 0,05 Signifikan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah,2018 

Melihat pada hasil output pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

nilai tabel t untuk model 1 yaitu intellectual capital sebesar 2,430 dengan 

nilai sig sebesar 0,017 pada tingkat singnifikansi 0,05  (0,000 < 0,05), 

menyatakan bahwa intellectual capital berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap competitive advantage perusahaan. Kemudian pada 

nilai tabel t model 2 yaitu intellectual capital adalah sebesar 7,528 

dengan nilai sig sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi (0,000  <  0,05), 

hal tersebut menyatakan bahwa intellectual capital berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap financial performance perusahaan. Sedangkan 

besarnya nilai t competitive advantage menunjukkan angka sebesar 4,275 

nilai sig sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi (0,000 < 0,05), hal 

tersebut menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap financial performance perusahaan. 

3.3 Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi 

Model Regresi R R Square Adj. R Square 

1 VAIC  AUE 0,258 0,066 0,055 

2 VAIC & AUE  ROA 0,758 0,545 0,533 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018 

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi model 1 adalah sebesar 0,066 bahwa pengaruh variabel 
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intellectual capital terhadap competitive advantage ditunjukkan oleh nilai 

R square (R2) sebesar 6,6% sedangkan sisanya (100% - 6,6% = 93,4% ) 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.. Adapun perhitungan 

koefisien residu (e) berdasarkan tabel diatas dengan rumus yang digunakan 

yaitu e1 = √1- R2 = √1- 0,066 = 0,966 

Nilai koefisien determinasi model 2 adalah sebesar 0,758. 

Kemudian besarnya pengaruh secara bersama-sama variabel intellectual 

capital dan competitive advantage terhadap financial performance 

ditunjukkan oleh nilai R square (R2) sebesar 0,545 atau 54,5% sedangkan 

sisanya (100% - 54,5% = 45,5% ) dijelaskan oleh variabel lain diluar 

penelitian.. Adapun perhitungan koefisien residu (e) berdasarkan tabel 

diatas dengan rumus yang digunakan yaitu e2 = √1- R2 = √1- 0,545 = 

0,675. 

3.4 Analisis Jalur 

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (t) 

Model Bebas Terikat Constanta B Std. 

Error 

1 VAIC AUE -0,028 0,315 0,130 

2 VAIC ROA -1,620 1,122 0,149 

AUE ROA -1,620 0,522 0,122 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah,2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan struktural 

adalah sebagai berikut: 

CA = B + P2.IC + e1 

CA = -0,028 + 0,315 IC + e1 

FP = B + P1.IC + P3.CA + e2 

FP = -1,620 + 1,122 IC + 0,522 CA + e2 
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Koefisien jalur adalah standarized koefisien regresi. 

Koefisien jalur dapat dihitung dengan membuat 2 persamaan 

struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan 

yang di hipotesiskan. Dalam hal ini akan dapat diketahui besarnya 

pengaruh langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut: 

Pengaruh langsung IC ke FP = P1 

Pengaruh Tidak Langsung IC ke CA ke FP = P2 x P3 

Total Pengaruh (korelasi IC ke FP) = P1+(P2 x P3) 

Hasil yang diperoleh: 

Pengaruh langsung IC ke FP = 1,122 

Pengaruh Tidak Langsung IC ke CA ke FP = 0,315 x 0,522 

= 0,165 

Total Pengaruh (korelasi IC ke FP) = 1,122 + (0,315 

x 0,522) 

= 1,287 

Gambar 2. Hasil Kerangka Pikir Analisis Jalur 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui besaran nilai 

variance variabel dependen competitive advantage yaitu sebesar 

e1 = 0,966 memiliki arti bahwa jumlah variance variabel 

competitive advantage yang tidak dijelaskan oleh intellectual 

1,122 

0,522 0,315 

Intellectual 

Capital (x) 

Financial 

Performance (Y) 

Competitive 

Advantage (z) 

e1  =  0,966 

e2 = 0,675 
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capital atau besarnya variabel lain diluar model terhadap 

competitive advantage 96,6%. Berdasarkan nilai error tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak hanya intellectual capital yang 

berpengaruh terhadap competitive advantage, melainkan ada 

beberapa variabel atau factor lain diluar model penelitian ini 

yang berpengaruh terhadap competitive advantage. Sedangkan 

besaran nilai variance variabel dependen financial performance 

yaitu sebesar e2 = 0,675 memiliki arti bahwa jumlah variance 

variabel financial performance yang tidak dijelaskan oleh 

intellectual capital dan competitive advantage atau besarnya 

variabel lain diluar model terhadap financial performance 

adalah sebesar 6,5%. Berdasarkan nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak hanya intellectual capital dan 

competitive advantage yang berpengaruh terhadap financial 

performance, melainkan ada beberapa variabel atau faktor lain 

diluar model penelitian ini yang berpengaruh terhadap financial 

performance. 

4. PENUTUP

4.1 Simpulan 

1) Intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap

competitive advantage perusahaan sektor industri barang

konsumsi yang terdaftar di BEI.

2) Intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap

financial perfomance perusahaan sektor industri barang konsumsi

yang terdaftar di BEI.

3) Competitive advantage memediasi hubungan antara intellectual

capital dan financial performance.
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4.2 Saran 

1) Perusahaan manufaktur khususnya pada sektor konsumsi

sebaiknya mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk

meningkatkan modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan

tersebut. Sehingga perusahaan dapat meciptakan keunggulan

bersaing khusus yang dapat menjaga kelangsungan bisnis dalam

jangka panjang dan bersaing dengan para kompetitornya, guna

mencapai tujuan perusahaan khususnya dalam kineja

keuangannya.

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel

lain yang digunakan sebagai indikator financial performance

perusahaan.

3) Penelitan selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel

penelitian pada seluruh perusahaan mnaufaktur yang terdaftar di

BEI.

4) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan differensiation sebagai

indikator competitive advantage.
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