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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN BOARD DIVERSITY SEBAGAI 

VARIABEL MODERASI 

 

DWI PRIHATINI  
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia 

 

Abstrak 

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses bisnis dalam suatu 
perusahaan juga berkembang dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor based 
business) ke arah bisnis dengan berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business), 
hal ini mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan terhadap aset tidak berwujud 
yang dimiliki, yaitu pengetahuan dan kemampuan selain bersaing lewat kepemilikan terhadap 
aset tetap berwujud 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengujiPengaruh intellectual capital terhadap kinerja 
keuangan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta 
pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan dengan BoardDiversity sebagai 
moderasi.di BEI. Analisis data dilakukan dengan metode regresi moderasidari seluruh 
perusahaan perbankan yang ada BEI yang berjumlah 43 perusahaan mulai dari tahun 2015-
2017. Hasil pengujian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan dan Board Diversity tidak memoderasi pengaruhintellectual capital 
terhadap profitabilitas persusahaan. 
 
Kata kunci: Intellectual Capital, VAIC, BoardDiversity,Profitabilitas, ROA     
 
Pendahuluan 

Isu mengenai intellectual capital yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan telah 
banyak menarik minat para peneliti, pembuat kebijakan dan juga para investor berbagai 
penjuru Negara. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses 
bisnis dalam suatu perusahaan juga berkembang dari bisnis yang didasarkan pada tenaga 
kerja (labor based business) ke arah bisnis dengan berdasarkan pada pengetahuan 
(knowledge based business), hal ini mendorong perusahaan dalam meningkatkan 
pengelolaan terhadap aset tidak berwujud yang dimiliki, yaitu pengetahuan dan kemampuan 
selain bersaing lewat kepemilikan terhadap aset tetap berwujud. 

Pengembangan knowledge based business mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, dengan demikian proses tersebut berpengaruh 
pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang mampu menciptakan, 
memelihara, mengembangkan dan mempertahankan aset tidak berwujudnya akan memiliki 
kemampuan untuk menciptakan nilai (value) yang dapat meningkatkan kekayaannya, dengan 
demikian kekayaan intelektual akan meningkatkan daya saing perusahaan. Penelitian 
terdahulu membuktikan bahwa Intellectual capital pada perusahaan perbankan sangat penting 
dalam proses menghasilkan kekayaan perusahaan (Latif et al., 2012; El-Bannany, 2008; 
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Kamath, 2007; Goh, 2005). Hal ini disebabkan karena bank menyediakan produk atau jasa 
yang berbasis pada pengetahuan (Shih et al., 2010). 

Chen et al. (2005) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftardi Bursa 
Efek Taiwan periode 1992-2005 dan menemukan bahwa ada efek positif dan signifikan 
antara IC perusahaan dengan kinerja keuangan dan market value perusahaan. Tan et al. 
(2007) melakukan penelitian terhadap 150 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Singapura 
dan menyimpulkan bahwa IC berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, baik masa kini maupun masa mendatang. Di tahun 2009, Ulum, Ghozali & 
Chariri meneliti hubungan antara IC dengan kinerja perusahaan sektor perbankan yang 
terdaftar di BEI selama tahun 2004-2006. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif dan signifikan dari IC terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Hubungan kinerja perusahaan dan praktik tata kelola perusahaan menjadi masalah yang 
amat menarik bagi para peneliti untuk beberapa dekade ini (Swartz, 2006). Salah satu elemen 
penting dari tata kelola perusahaan adalah komposisi/struktur dewan direksi 
(BoardDiversity). Dewan direksi dianggap sebagai alat yang penting dalam membuat, 
mengembangkan dan mengelola intellectual capital melalui penataan dan pembentukan 
strategi dan kebijakkan yang relevan (Al-Musalli & Ismail, 2012). Komposisi dewan direksi 
yang beragam akan meningkatkan efektivitas dan kemandirian dewan, meningkatkan 
pengambilan keputusan dewan, meningkatkan kinerja sosial (Hanefah, 2016) dan apabila 
dewan direksi mengerjakan tugasnya secara efektif, nilai perusahaan akan cenderung 
meningkat maka kekayaan pemegang saham pun akan meningkat pula (Swartz, 2006), tetapi 
studi tersebut hanya berfokus pada gender dan ethnic diversity, serta tidak memasukkan 
karakteristik lain seperti level keberagaman edukasi dan keberagaman nasionalitas yang dapat 
mengembangkan kemampuan perusahaan menghasilkan inovasi (Talke et al., 2010), reputasi 
(Miller dan triana, 2009; Mizruchi 1996) dan lebih memahami kebutuhan pelanggan (Erhardt 
et al., 2003; Oxelheim dan Randoy, 2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Talke et al. (2010), Certo et al. (2006), Protasovs (2015) 
dan Darmadi (2011) menunjukkan bahwa board diversity tidak mempengaruhi kinerja 
perusahaan, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murray, 1989; 
Richard, 2000; Erhardt et al., 2003 dan  Mahedo et al., 2012 yang menemukan bahwa 
terdapat dampak yang signifikan dari board diversity terhadap kinerja perusahaan. Carpenter 
(2002) menyarankan untuk mengunakan variable moderasi atau mediasi jika terdapat 
ketidakkonsistenan hubungan dalam varibel penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, board 
diversityakan digunakan sebagai variabel moderasi yang akan diuji apakah akan 
mempengaruhi hasil hubungan antara intellectual capital terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. 

 
Tinjauan Pustaka 

Resource Based Theory (RBT) atau pandangan berbasis sumber daya perusahaan 
dipelopori oleh Penrose (1959). Teori ini mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan 
bersifat beragam atau heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber daya 
perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Sumber daya yang bersifat 
heterogen dan karakter unik yang dimiliki suatu perusahaan dibanding perusahaan pesaing 
tersebut kemudian memberikan keunggulan kompetitif terhadap perusahaan.  

Menurut Resouce Based Theory (RBT), intellectual capital memenuhi kriteria sebagai 
sumber daya unik yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga 
dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.Intellectual capital sebagai sumber daya 
yang dimiliki perusahaan, akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan 
kemudian digunakan untuk menyusun dan menerapkan strategi sehingga meningkatkan 
kinerja perusahaan menjadi lebih baik. 
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Knowledgebased theory atau pandangan berbasis pengetahuan perusahaan adalah 
perkembangan baru dari pandangan berbasis sumber daya perusahaan/ resource – based 
theory. Resource based theory mengemukakan adanya dua pandangan mengenai perangkat 
penyusunan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu pandangan yang berorientasi pada pasar 
(market-based) dan yang kedua adalah pandangan yang berorientasi pada sumber daya 
(resource-based).  

Pengembangan dari kedua pandangan tersebut menghasilkan pandangan baru, yaitu 
pandangan yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge –based). Knowledge based theory 
merupakan pandangan yang berbasis pada sumber daya manusia tetapi menitikberatkan pada 
pentingnya pengetahuan perusahaan. Teori ini memberikan dukungan yang kuat pada 
pengakuan intellectual capital sebagai salah satu aset perusahaan. 

Ramadhan (2009) dalam Putri (2013) menyatakan Knowledge based theory 
menganggap pengetahuan sebagai suatu sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan, 
karena pengetahuan merupakan aset yang apabila dikelola dengan baik maka akan 
meningkatkan kinerja perusahaan. 

Pada awal berkembanggnya Intellectual Capital dijelaskan oleh Klein dan Prusak 
(1994) dalam Ulum (2009) dimana Intellectual Capital adalah materi yang telah disusun, 
ditangkap, dan digunakan untuk menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi.  

Sawarjuwono (2003) dalam Dewi (2011) menyatakan bahwa intelellectual capital 
merupakan jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human 
capital, structural capital, dan customer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan 
teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing 
organisasi. 

Metode VAIC merupakan metode pengukuran value creation efficiency dari asset 
berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible asset) perusahaan, dengan 
demikian kinerja Intellectual Capital suatu perusahaan dapat diukur dengan metode ini. 
Dalam metode VAIC, terdapat tiga komponen pembentuknya, yaitu Value Added Capital 
Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) dan Structural Capital Value 
Added (STVA). 

Dengan memperhatikan semakin pentingnya peran yang dimiliki oleh intellectual 
capital dalam penciptaan nilai, Pulic (1998,2004), dengan rekan-rekannya di Pusat Penelitian 
intellectual capital Austria, mengembangkan metode baru untuk mengukur intellectual 
capital perusahaan. Pulic menyebut metode ini sebagai nilai tambah modal intelektual 
(VAIC). 

Menurut Tan et al. (2007) dalam Ulum (2009) menyebutkan metode pengukuran modal 
intelektual yang dikembangkan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: metode 
yang tidak menggunakan penilaian moneter Intellectual Capital dan metode yang 
menempatkan nilai moneter pada Intellectual Capital.  

 Penelitian ini menggunakan Model Pulic VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic. 
Metode ini sangat penting dan berguna karena memungkinkan kita untuk mengukur 
kontribusi setiap sumber daya manusia, struktur, fisik dan keuangan yang digunakan oleh 
perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (value added). Pulic (1998) dalam Putri (2013) 
menyatakan bahwa nilai tambah (Value added) adalah indikator yang paling objektif untuk 
menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai 
(value creation). 

Menurut Ulum (2009) metode ini didesain untuk menyajikan informasi tentang 
penciptaan nilai efisiensi dari aset berwujud (tangibleasset) dan aset tidak berwujud 
(intangible assets) yang dimiliki perusahaan. VAIC adalah sebuah prosedur analitis yang 
dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan 
lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah atau 
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value added (VA) dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing komponen 
sumber daya utama. Value added (VA) adalah indikator paling objektif untuk menilai 
keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value 
creation) (Ulum, 2009). Dijelaskan pula bahwa yang menjadi aspek kunci dalam model Pulic 
adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating entity). 
VA dipengaruhi oleh efisiensi Human Capital (HC) dan Structural Capital (SC). Berikut 
perhitungan untuk mencari VA: 

VA = OP + EC + D + A 
Dimana OP = laba operasional; EC = total beban karyawan; D = Depresiasi; dan A = 
amortisasi. Komponen-komponen pembentuk Intellectual Capital dapat diperhitungkan 
sebagai berikut:  
1) Value Added Capital Employed (VACA)  

Hubungan Value Added (VA) yang pertama adalah menggunakan modal fisik (CA), 
disebut sebagai “Value Added Capital Employed” (VACA). Hal ini merupakan indikator 
bahwa VA diciptakan oleh satu unit modal fisik. Hubungan ini dirumuskan VACA = VA/CE. 
Dimana VACA merupakan rasio dari VA terhadap CE, Capital Employed (CE) adalah dana 
yang tersedia (ekuitas dan laba bersih).  

2) Value Added Human Capital (VAHU)  
Hubungan yang kedua adalah VA dan HC. ”Value Added Human Capital Coefficient” 

(VAHU) menunjukkan berapa banyak VA diciptakan oleh satu rupiah yang dihabiskan untuk 
karyawan. Hubungan antara VA dan HC menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai 
HC dalam sebuah perusahaan. Hubungan ini dirumuskan VAHU = VA/HC.  

3) Structural Capital Value Added (STVA)  
Hubungan ini menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) dalam penciptaan nilai. 

Dalam model Pulic hubungan ini dirumuskan dengan STVA = SC/VA dimana SC = VA – 
HC 
Rasio akhir perhitungan kemampuan intelektual perusahaan merupakan kombinasi 
penjumlahan dari setiap komponen yang dirumuskan sebagai berikut:  

VAIC= VACA + VAHU + STVA. 
Struktur dewan dan dampaknya terhadap nilai perusahaan merupakan fungsi peluang 

pertumbuhan perusahaan (Lasfer, 2002). Komposisi dewan ini meliputi berbagai 
keberagaman anggotanya (Boarddiversity). Van der Walt et.al (2006) dalam Zhou dan 
Panbunyuen (2008) menyebutkan bahwa komposisi ini dapat ditentukan dari berbagai cara 
pandang seperti latar belakang ras/ etnis, kewarganegaraan, gender dan usia, latar belakang 
pendidikan, board size, latar belakang industri, struktur kepemilikan, dan pengalaman. 
Sedangkan Mitchell William (2000) mendefinisikan board diversity sebagai karakteristik 
yang dimiliki dewan seperti latar belakang pengalaman dan manajerial, kepribadian, gaya 
pembelajaran, usia, pendidikan dan nilai.  

Beberapa ahli corporate governance berpendapat bahwa keberagaman yang tinggi 
dalam struktur dewan dapat meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Meningkatnya board 
diversity dapat mengurangi proses pengambilan keputusan yang berpandangan sempit dan 
membuka kesempatan yang lebih luas, menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih baik 
dalam bertindak dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah (Gormley 1996; 
Kotz 1998 dalam Wardhani 2009). 

Penelitian ini menggunakan indeks Blau untuk mengukur board diversity dalam hal 
tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender. Indeks Blau telah banyak digunakan 
pada penelitian sebelumnya dan merupakan alat yang ideal untuk mengukur keberagaman dan 
variasi dalam sebuah kelompok. Indeks Blau diukur bervariasi dari nol (tidak ada 
keberagaman) sampai dengan maksimal satu.  Semakin besar indeks mengindikasikan 
keberagaman yang sangat besar. Indeks Blau dihitung dengan persamaan matematika sebagai 
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berikut: 

 

Dimana Pi2 adalah persentase dewan direksi dan komisaris dalam setiap kategori dan n adalah 
total dari kategori yang digunakan. Peneliti mendefinisikan umur anggota dewan direksi dan 
komisaris muda tidak lebih dari 50 tahun pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan 
penelitian Darmadi, 2011.  Konsisten dengan penelitian sebelumnya, tingkat maksimal 
pendidikan dari setiap anggota dewan direksi dan komisaris diidentifikasikan dalam empat 
kategori: 

1. Tanpa gelar strata 1 
2. Strata 1 
3. Strata 2 
4. Doctoral (Talke et al., 2010 dan Kim dan Lim, 2010). 

Kinerja sebuah perusahaan dapat tercermin dari laba atau keuntungan yang diperoleh 
perusahaan. Kemampuan perusahaan memperoleh laba akan menarik investor menanamkan 
dananya. Hal tersebut diharapkan dapat memperluas usahanya sehingga keuntungan 
kedepannya juga akan semakin besar. Namun jika tingkat profitabilitas rendah, investor akan 
menarik dananya. Perusahaan menggunakan profitabiltas untuk mengevaluasi pengelolaan 
badan usahanya apakah efisien dan efektif. Perbandingan antara laba yang diperoleh dengan 
aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba adalah sebagai acuan mengukur 
seberapa besar laba yang diraih kemudian baru dapat dikatakan pengelolaannya efisien atau 
belum. Dengan adanya kemampuan memperoleh laba menggunakan sumber daya yang 
dimiliki, maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. 

Van Horne dan Wachowicz (2009) dalam Anindito (2015), mengemukakan bahwa 
profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. ROA 
digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 
memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA atau ROI merupakan salah satu rasio profitabilitas 
yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kekayaan atau aset 
yang digunakan. ROA berguna untuk mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan 
laba melalui aktivitas yang tersedia dan daya untuk menghasilkan laba dari modal yang 
diinvestasikan. ROA juga penting untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen 
perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. 

 
Metode Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Obyek penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan perbankan yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Data yang digunakan, merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari Fact book dan Jsx Statistics dalam website Bursa Efek 
Indonesia. 

Resource based theory dan knowledge based theory menyatakan bahwa perusahaan 
yang mampu mengelola sumber daya dan pengetahuannya dengan baik maka perusahaan 
tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menciptakan nilai tambah bagi 
perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 
diukur melalui rasio profitabilitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Widiatmoko (2015) yang menunjukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2009 – 2014. Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis 
sebagai berikut :   
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H1 : Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan  

 
Board diversity menjadi hal yang menarik untuk disimak berkaitan dengan corporate 

governance di Indonesia karena masih adanya anggapan bahwa pria yang lebih pantas 
menduduki jabatan penting dalam perusahaan.  Masih sedikitnya wanita yang ditempatkan di 
posisi puncak mungkin disebabkan oleh adanya pandangan yang berbeda tentang penyebab 
kesuksesan yang diraih pria dan wanita. Kesuksesan pria dianggap karena kemampuan yang 
tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih 
disebabkan oleh faktor keberuntungan (Deaux dan Ernswiller dalam Crawford 2006). Hal ini 
menyebabkan proporsi wanita dalam jabatan yang penting masih sedikit, karena dianggap 
kemampuan pria lebih tinggi daripada wanita. 

Pada usia 40–45 tahun, seseorang telah menapaki jenjang karir sejauh yang mereka 
mampu dan telah mencapai tempat yang stabil dalam karirnya pada usia 40 tahun. Pada masa 
dewasa akhir, kecepatan seseorang untuk memproses informasi mengalami penurunan, serta 
kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Hal 
ini yang menyebabkan pada saat seseorang memasuki usia dewasa lanjut, mereka 
mempersiapkan masa pensiun. Menurut Brandstadter dan Renner (dalam Santrock 1995) satu 
hal yang diperhatikan sehubungan dengan usia dewasa lanjut adalah meningkatnya 
kebijaksanaan saat seseorang beranjak tua. Dari penjelasan di atas, usia anggota dewan 
berkaitan dengan kebijaksanaan yang dimiliki. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana 
seseorang. Jika dilihat dari tahapan dewasa seseorang yang dikaitkan dengan kinerja, maka 
seseorang yang berada pada kelompok usia dewasa madya (tengah) merupakan masa ketika 
orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya, mereka cenderung fokus 
terhadap pekerjaan daripada berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. 
Hal ini memperlihatkan bahwa usia dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam perusahaan 
yang kemudian dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, para pekerja yang lebih tua 
biasanya memperlihatkan lebih banyak kesetiaan kepada perusahaan daripada pekerja yang 
masih muda (Dessler 1997). 

Dewan direksi dianggap sebagai alat yang penting dalam membuat, mengembangkan 
dan mengelola intellectual capital melalui penataan dan pembentukan strategi dan kebijakkan 
yang relevan (Al-Musalli & Ismail, 2012). Komposisi dewan direksi yang beragam akan 
meningkatkan efektivitas dan kemandirian dewan, meningkatkan pengambilan keputusan 
dewan, meningkatkan kinerja sosial (Hanefah, 2016) dan apabila dewan direksi mengerjakan 
tugasnya secara efektif, nilai perusahaan akan cenderung meningkat maka kekayaan 
pemegang saham pun akan meningkat pula (Swartz, 2006). 

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan berpengaruh terhadap 
pengetahuan yang dimiliki. Bray dan Howard serta Golan sebagaimana dikutip oleh Santrock 
(1995) menyatakan bahwa pendidikan universitas membantu seseorang dalam kemajuan 
karirnya, di mana seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan 
lebih cepat. Namun yang perlu diperhatikan yaitu tidak hanya hard skill namun juga soft skill. 
Nurudin (2004) menyebutkan bahwa penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat 
mengungkapkan bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan 
keterampilan teknis (hard skill), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft 
skill). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: BoardDiversity dapat memoderasi hubungan intellectual capital terhadap 
profitabilitas. 
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression 
Analysis (MRA). MRA merupakan metode analisis regresi linier dengan variabel 
moderating.Persamaan regresi moderasi dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Y = α+ β1 X1 + β2X1X2 + ε 
Keterangan:  
Y  : Kinerja Perusahaan (ROA) 
α  : Konstanta 
X1  : VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) 
X2  : BoardDiversity 
β1-β4 : Koefisien regresi 
ε  : error 
 

Hasil Dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 
Tabel 1 

Deskripsi Statistik Data Awal 

 

Untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi 
normal atau tidak, perlu dilakukan uji normalitas. Untuk menormalkan distribusi variabel, 
dilakukan transformasi kedalam bentuk akar kuadrat (SQRT).Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi moderasi. Agar hasil regresi reliable harus terpenuhi asumsi 
klasik, yaitu tidak terjadi autolorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.  

 
Hasil Analisis Multikolinieritas 

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen 
yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 dengan nilai Tolerance masing-masing 
variabel independen bernilai VAIC sebesar 0,252. Sementara itu hasil perhitungan nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak ada nilai VIF dari 
variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

 

Intellectual 
Capital  

Board Diversity 

Profitabilitas 
Perusahaan  
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Tabel 2 
Uji Multikolinieritas 

 

 

Hasil Analisis Autokorelasi 

 Nilai Durbin Watson yang diperoleh berdasarkan output SPSSfor windows versi 23 
menunjukkan angka DW sebesar 1,953 sesuai ketentuan Durbin Watson dan tabel DW yaitu 
jika DW terletak antara dU dan 4-(dU) maka hipotesis nol diterima dan tidak ada 
autokorelasi. Pada penelitian ini N=107 dan K=1 maka di dapat dU sebesar 1,7050  dan 4 – 
(1,7050) = 2,295 sedangkan hasil output SPSSfor windows versi 23 menunjukkan nilai DW 
sebesar 1,953 maka nilai DW terletak antara dU dan 4 – (du) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini. 

Tabel 3 
Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .622a .387 .363 .030377 1.953 
a. Predictors: (Constant), INTERAKSIEDU, INTERAKSIGEND, INTERAKSIAGE, 

SQRTVAIC 
b. Dependent Variable: SQRTROA 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan output SPSSfor windows versi 23 dengan melihat grafik plot, maka dapat 
disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak tejadi heteroskedastisitas karena terlihat titik-
titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 
yang digambarkan dalam grafik pada gambar 2. 

 

Gambar 2 
              Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Normalitas 

Uji normalitas dengan menggunakan grafik plot, maka model regresi dalam penelitian 
ini berdistribusi normal karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal. 

 

Gambar 3 
Uji Normalitas 

Hasil Pengujian Hipotesis 
Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Hasil pengujian 
koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 4 

Hasil Pengujian Determinasi 
 
 
 

 

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted Square. 
Koefisien determinasi Adjusted Square sebesar 0,363 artinya 36,3% variabel profitabilitas 
dipengaruhi oleh variabel intellectual capital (VAIC) sedangkan  63,7% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

 
Pembahasan 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi. 
Berdasarkan perhitungan regresi moderasi dengan menggunakan program SPSS 23 maka 
hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :  

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0,622a 0,387 0,363 0,030377 
a. Predictors: (Constant), INTERAKSIEDU, INTERAKSIGEND, INTERAKSIAGE, 
SQRTVAIC 
b. Dependent Variable: SQRTROA 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

148  

 
TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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pendidikan para anggota dewan direksi dan komisaris, hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Musali dan Ismail pada seluruh bank yang ada di Negara GCC. 
 
Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel intellectual 
capital terhadap profitabilitas perusahaan dengan BoardDiversity sebagai moderasi dari 43 
perusahaan sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis yang 
telah dilakukan antara lain, sebagai berikut: dari hasil pengujian regresi moderasi diperoleh 
bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan periode 
2015 sampai dengan 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan (sig t) sebesar 0,001, 
yaitu lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka hipotesis satu (H1) diterima. Perusahaan 
yangmenciptakan value added akan meningkatkan kekayaan dan daya saing perusahaan, 
sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil pengujian interaksi pada regresi moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
moderasi pengaruh variabel intellectual capital terhadap profitabilitas perusahaan periode 
2015 sampai dengan 2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan (sig t) yang lebih besar 
dari nilai signifikansi 0,05, maka hipotesis dua (H2) ditolak.  

Meskipun peneliti telah berusaha membuat perencanaan dan pengembangan penelitian 
yang sedemikian rupa, masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih 
perlu dikembangkan pada penelitian selanjutnya antara lain : 
1. Dalam penelitian ini masih terdapat sampel perusahaan yang menderita kerugian 

sehingga masih sulit untuk menentukan Return On Asset yang bernilai positif dan 
konsisten dengan data sampel perusahaan lainnya. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu  sektor saja yaitu sektor perbankan. 
Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran bagi 

penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
1. Agar mengembangkan penelitian dengan mengumpulkan sampel perusahaan yang lebih 

banyak dan memfokuskan pada perusahaan yang memperoleh laba. 
2. Melakukan penelitian pada sektor yang lain. 
3. Membedakan tingkat pendidikan antara anggota dewan direksi dan komisaris dari dalam 

dan luar negeri. 
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