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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the effect of intellectual capital, 

ownership structure, and management structure of the profitability. The study 

population is 38 mining company 2012-2016. Sampling technique applied is 

purposive sampling, and the final sample are 28 companies. The method used in 

study is a partial least square (PLS). The result show that show that intellectual 

capital have a significant effect to profitability. However variable ownership 

structure has no effect on profitability while variable management structure also 

has no effect on profitability. These result indicate that there is some influence of 

the eksogen variable on the endogen variable are weak, it indicates there are 

other factors that can effect the dependent variable in this study, for the future 

researcher, it can be used as a reference in the development of research. 

 

 

Key words: intellectual capital, ownership structure, management structure, and 
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PENDAHULUAN 

Pada saat ini Indonesia 

memasuki arena perdagangan bebas 

atau yang biasa disebut dengan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA). MEA adalah sebuah bentuk 

agenda integrasi ekonomi nergara-

negara ASEAN yang tujuannya 

meminimalisir hambatan–hambatan 

dalam melakukan kegiatan ekonomi 

(perdagangan barang, jasa dan 

investasi) lintas negara 

(akuntansilengkap.com). Namun, 

banyak pihak yang meragukan 

kesiapan industri di Indonesia dalam 

persaingan dagang ini. 

Tak terkecuali pada perusahaan 

manufaktur. Kinerja manufaktur 

nasional mengalami perlambatan 

pada November 2016, dengan 

mencatatkan indeks pembelian 

manajer (PMI), menurut riset HSBC, 

mailto:alfalserdadu@gmail.com
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sebesar 51,5 dari bulan sebelumnya 

51,9. Kendati lebih rendah 

dibandingkan dengan PMI Oktober, 

HSBC menyebutkan kegiatan 

produksi di Indonesia masih 

mencatat pertumbuhan pada bulan 

lalu, melanjutkan tren positif dalam 5 

bulan berturut-turut. 

(kemenperin.go.id). 

Raja Sapto Oktohari, Ketua 

Umum Himpunan Pengusaha Muda 

Indonesia (HIPMI), mengatakan 

sebenarnya banyak kejadian di 

tingkat nasional yang menghambat 

kinerja manufaktur nasional. 

Masalah itu mulai dari infrastruktur 

yang belum teratasi sampai dengan 

konflik antara buruh dan pengusaha 

yang memanas (kemenperin.go.id). 

Guna menentukan apakah 

perusahaan sudah mengelolah 

sumber daya secara efektif dan 

efisien dapat diukur dari 

profitabilitas perusahaan. Rasio 

profitabilitas digunakan untuk 

menilai seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk mengelola 

kekayaannya dengan mengukur 

tingkat pengembalian atas 

penggunaan kekayaan ini, rasio 

profitabilitas diproksikan dalam 

ROA (Return on Assets) untuk 

mengukur efektifitas pihak 

manajemen dalam mengelola aset 

perusahaan dalam menghasilkan 

tingkat pengembalian sebagai bentuk 

evaluasi bagi pihak di dalam 

manajemen dan ROE (Return on 

Equity) untuk mengukur efektivitas 

penggunaan modal yang telah 

diinvestasikan oleh investor, yang 

biasanya digunakan sebagai acuan 

pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi, ROE ini menjadi proksi 

profitabilitas dari kaca mata investor 

(Baroroh,2013). 

Aset perusahaan terdiri atas 

aset berwujud (tangible asset) dan 

aset tidak berwujud (intangible 

asset). Pulic (2000) mengembangkan 

metode Value Added Intellectual 

Coefficien (VAIC) dalam mengukur 

kinerja Intellectual Capital dalam 

perusahaan. Metode ini menyajikan 

informasi tentang value creation 

efficiency dari aset berwujud dan aset 

tidak berwujud yang dimiliki 

perusahaan. Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC) terdiri dari tiga 

komponen yang diukur yaitu Capital 

Employee Efficiency (VACA), 

Human Capital Efficiency (VAHU) 

dan Structural Capital Efficiency 

(STVA). Ketiga komponen tersebut 

merupakan pengeluaran yang jika 

diterapkan secara efektif dan efisien 

maka akan memberikan kontribusi 

yang sangat besar terhadap kemajuan 

perusahaan (Margaretha dan 

Rakhman,2006). 

Human capital merupakan 

bagian penting intellectual capital 

sebagai faktor penentu masa depan 

perusahaan. Jika perusahaan mampu 

memperlakukan para karyawannya 

sebagai modal dibandingkan sebagai 

sumber daya, maka perusahaan akan 

memperoleh keuntungan. Human 

capital ini nantinya akan mendukung 

komponen IC lainnya yaitu 

structural capital dan customer 

capital (Putra,2012). 

Structural capital merupakan 

infrastruktur yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan pasar. Structural capital 

merupakan infrastruktur pendukung 

dari human capital sebagai sarana 

dan prasarana pendukung kinerja 

karyawan, sehingga walaupun 

karyawan memiliki pengetahuan 

yang tinggi namun bila tidak 
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didukung oleh sarana dan prasarana 

yang memadai, maka kemampuan 

karyawan tersebut tidak akan 

menghasilkan modal intelektual 

(Putra,2012). 

Penggunaan Teori keagenan 

ini dirasa sudah tepat untuk 

merefleksikan variabel struktur 

kepemilikan dan struktur 

pengelolaan. Jensen dan Meckling 

yang pertama kali mengemukakan 

Teori keagenan pada tahun 1976. 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

adalah suatu teori yang menjelaskan 

hubungan kerjasama antara principal 

(pemilik perusahaan) dan agent 

(manajemen perusahaan), dimana 

principal mendelegasikan wewenang 

kepada agent untuk mengelola 

perusahaan dan mengambil 

keputusan (Jensen & Meckling, 

1976). 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang 

mempublikasikan laporan keuangan 

secara berturut-turut dalam periode 5 

tahun dari tahun 2012-2016. 

Pemilihan objek penelitian ini karena 

banyak perusahaan manufaktur yang 

kurang mengetahui manfaat dari 

pengungkapan modal intelektual 

(Muthaher dan Prasetyo,2014). 

Berdasarkan penjabaran dan 

fenomena yang terjadi, penelitian ini 

diberi judul “Pengaruh Intellectual 

Capital, Struktur Kepemilikan Dan 

Struktur Pengelolaan Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan”. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil 

akhir dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu dan juga 

memberikan gambaran tentang 

tingkat efektifitas manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan operasinya. 

Efektifitas manajemen ini dapat 

dilihat dari laba yang dihasilkan 

terhadap penjualan perusahaan 

(Putri,2016). Rasio profitabilitas 

dapat digunakan untuk menentukan 

apakah perusahaan mempunyai 

prospek yang cukup baik. Dalam 

penelitian ini profitabilitas 

perusahaan diproksikan dengan ROA 

dan ROE. 

Intellectual Capital 

Steward (1997) 

mendefinisikan IC sebagai jumlah 

dari segala sesuatu yang ada di 

perusahaan yang dapat membantu 

untuk berkompetisi di pasar, meliputi 

intellectual material dan property 

yang ditujukan untuk menciptakan 

kesejahteraan (Ulum,2015). 

Brooking (1996) menyatakan bahwa 

IC adalah istilah yang diberikan 

kepada kombinasi aset tak berwujud , 

properti intelektual, karyawan, dan 

infrastruktur yang dapat 

memungkinkan perusahaan untuk 

dapat berfungsi. Dari definisi 

tersebut menyatakan bahwa IC tidak 

hanya menjelaskan tentang sumber 

daya manusia (Human Capital), 

tetapi Human Capital merupakan 

bagian dari  IC (Ulum,2015 : 79). 

Roos et all (1997) 

menyatakan bahwa IC merupakan 

seluruh proses dan aset yang tidak 

nampak pada di neraca dan semua 

intangible asset yang menjadi 

perhatian metode akuntansi modern. 

Ketika IC dapat ditemukan dan 
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diekspoitasi maka IC akan menjadi 

sumber daya baru bagi organisasi 

untk dapat memenangkan persaingan 

(Ulum,2015). 

Bontis et al (2000) dalam 

(Ulum, 2015 : 86) menyatakan 

bahwa secara umum para peneliti 

menjelaskan tiga konstruk utama dari 

Intellectual Capital : 

a. Human capital yang secara 

sederhana merepresentasikan 

individual knowledge stock 

yang direpresentasikan oleh 

karyawannya. Human capital 

merupakan kombinasi dari 

inheritance, pembelajaran, 

pengalaman dan attitude 

tentang kehidupan dan bisnis. 

b. Structural capital meliputi 

seluruh non-human 

storehouse of knowledge 

dalam organisasi. Termasuk 

dalam hal ini adalah database, 

organitational charts dan 

segala hal yang membuat 

nilai perusahaan lebih besar 

dari pada nilai materialnya. 

c. Costumer Capital yang lebh 

melekat dengan marketing 

chanel atau hubungan yang 

terjalinantara pihak 

perusahaan dengan pihak 

konsumen. 

Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan 

merupakan susunan para pemegang 

saham suatu kepemilikan di 

perusahaan. Struktur kepemilikan 

menunjukkan jumlah nominal saham, 

jumlah lembar saham dan jumlah 

persentase kepemilikan saham 

seseorang atau institusi (Almikyala 

dan Andayani,2017). Berikut adalah 

proksi dari struktur kepemilikan 

dibagi menjadi: 

1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional ini 

merupakan proporsi dari kepemilikan 

saham dari institusi seperti 

perusahaan swasta, perusahaan efek, 

perusahaan asuransi, LSM, bank dan 

perusahaan-perusahaan lainnya. 

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial adalah 

jumlah kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen dari seluruh modal 

saham perusahaan yang dikelola. 

Kepemilikan manajerial didefinisi 

sebagai persentase saham yang 

dimiliki oleh direktur dan komisaris. 

Struktur Pengelolaan 
Pada umumnya, yang 

dimaksud dengan pengelolaan 

perusahaan adalah hubungan antara 

pemilik perusahaan dengan 

stakeholder di satu sisi dan dewan 

komisaris dan manajer di sisi yang 

lain. Khususnya, hal tersebut 

difokuskan pada tanggung jawab dari 

dewan direksi kepada setiap 

stakeholder perusahaan. Salah satu 

tujuan dari pengelolaan perusahaan 

adalah membuat suatu keseimbangan 

dan pengawasan sistem untuk 

mencegah penyalahgunaan dari 

sumber-sumber corporate dalam 

rangka mendorong pertumbuhan 

ekonomi, pengambilan resiko yang 

tepat dan kelangsungan hidup 

(Sutedi,2012 : 9-10). 

 Struktur pengelolaan 

merupakan suatu susunan unit-unit 

kerja dalam sebuah organisasi. 

Struktur organisasi menunjukkan 

bahwa adanya pembagian kerja dan 

struktur organisasi juga 

menunjukkan mengenai spesialis dari 

pekerjaan, saluran pemerintah 

maupun penyampaian laporan 

(Almikyala dan Andayani,2017). 

Struktur pengelolaan yang diprosikan 

dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Dewan Komisaris Independen 
Komisaris independen merupakan 

semua komisaris yang tidak memiliki 

kepentingan bisnis yang substansial 

dalam perusahaan. 

2. Komite Audit 
Dalam penelitian ini, komite audit 

diukur berdasar keberadaanya di 

dalam perusahaan ukuran komite 

audit dalam penelitian ini diukur 

dengan jumlah anggota komite audit 

yang ada di perusahaan (Almikyala 

dan Andayani,2017). 

3. Dewan Direksi 

Dewan direksi berfungsi untuk 

mengurus perusahaan. Dalam rangka 

pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dan kinerja perusahaan 

yang begitu kompleks, dan untuk 

memudahkan penelusuran serta 

menjamin ketaatan (compliance) 

terhadap seluruh peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku, 

maka perlu disusun suatu board 

manual bagi direksi (Effendi,2016 : 

26). 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1

H1:  Pengaruh intellectual capital 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

H2: Pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

H3: Pengaruh struktur pengelolaan 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

dalam bentuk kuantitatif. Ciri 

penelitian kuantitatif adalah datanya 

berbentuk numerik dan bersifat 

objektif tidak subjektif dimana 

hipotesis tersebut digunakan dalam 

tahapan proses penelitian selanjutnya 

(Suwarno,2006:258). Teknik analisis 

penelitian ini memakai PLS. Data 

yang digunakan merupakan data 

sekunder dan sampel yang diambil 

dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara purposive sampling. 

BATASAN PENELITIAN 

Pada penelitian ini membatasi 

sektor perusahaan yang akan diteliti 

VACA 

VAHU 

Institusional 

Dewan Komisaris Independen 

Manajerial 

Komite Audit 

STVA 

Struktur 

Kepemilikan 

(X2) 

ROA 

ROE 

Struktur 

Pengelolaan 

(X3) 

Intellectual 

Capital 

(X1) 
Profitabilitas 

(Y) 

Dewan Direksi 
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yaitu sektor industri barang 

konsumsi. Jangka waktu penelitian 

ini juga hanya pada tahun 2012-2016 

pada perusahaan yang menerbitkan 

laporan keuangannya pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Identifikasi Variabel 

Penelitian ini memakai dua 

jenis variabel yaitu variabel endogen 

dan variabel eksogen. Variabel 

endogen ini merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel eksogen. 

Variabel endogen pada penelitian ini 

adalah profitabilitas perusahaan. 

Sedangkan variabel eksogen pada 

penelitian ini adalah intellectual 

capital, struktur kepemilikan dan 

struktur pengelolaan. 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini populasi 

yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi di Indonesia yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama tahun 2012-2016. Teknik 

analisis dalam penelitian ini 

menggunakan PLS. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder 

dan sampel yang diambil dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

purposive sampling. Pada penelitian 

ini sampel yang dipilih memiliki 

kriteria:  

1. Perusahaan yang memiliki 

laporan keuangan per 31 

Desember 2012 – 2016 dan 

secara berturut-turut. 

2. Perusahaan yang melaporkan 

laporan keuangannya dengan 

mata uang rupiah. 

3. Memuat data yang sesuai 

dengan variabel penelitian. 

Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

Penelitian ini menggunakan 

data sekunder. Data sekunder 

merupakan data berupa laporan 

keuangan yang sudah ada dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah metode 

dokumentasi, yang dimana 

pengempulan data dari internet atau 

www.idx.com. 

Teknik Analisis Data 

Analisis Data Deskriptif 
Teknik analisis Structural 

Equation Modelling (SEM) 

merupakan gabungan dari dua 

metodologi disiplin ilmu yaitu 

perspektif ekonometrika yang 

memfokuskan pada prediksi dan 

psychometrika yang mampu untuk 

menggambarkan konsep model 

dengan variabel laten (variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung) 

tetapi diukur melalui indikator-

indikatornya (Latan dan 

Ghozali,2012). Teknik SEM dalam 

penelitian ini menggunakan model 

Partial Least Square (PLS), karena 

PLS merupakan metode analisis yang 

powerfull jika digunakan untuk 

menganalisis data pada penelitian 

yang berkaitan dengan perilaku & 

kinerja. PLS sering disebut juga 

sebagai soft modelling karena tidak 

memerlukan asumsi-asumsi OLS 

(Ordinary Least Square) seperti data 

yang harus berdistribusi normal, 

tidak adanya multikolinearitas, dan 

asumsi-asumsi lain (Latan dan 

Ghozali,2012). 

Sub-Model Analisis 
Analisis SEM-PLS terdiri dari dua 

sub model, yaitu: 

http://www.idx.com/
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a. Model Pengukuran (Outer 

Model) 

Evaluasi model pengukuran 

atau outer model dilakukan untuk 

menilai validitas dan reliabilitas 

suatu konstruk. Outer model 

menunjukan bagaimana variabel 

manifest merepresentasi variabel 

laten untuk diukur (Latan dan 

Ghozali,2012). Variabel laten yang 

dibentuk dalam SEM-PLS biasanya 

derdapat dua indikator. 

1) Reflektif 

Indikator refleksif merupakan 

indikator yang bersifat manifestasi 

terhadap konstruk. Umumnya 

prosedur pengembangan konstruk 

dalam berbagai literatur disarankan 

menggunakan indikator reflektif 

karena diasumsikan mempunyai 

kesamaan domain konten. Konstruk 

dengan indikator reflektif 

mengasumsikan bahwa kovarian 

diantara pengukuran model 

dijelaskan oleh varian yang 

merupakan manivestasi domain 

konstruknya (Latan dan 

Ghozali,2012). 

2) Formatif 

Indikator formatif merupakan 

indikator yang bersifat 

mendefinisikan karakteristik atau 

menjelaskan konstruk. Konstruk 

dengan indikator formatif 

mengasumsikan bahwa setiap 

indikatornya mendefinisikan atau 

menjelaskan karakteristik domain 

konstruknya. Arah indikatornya yaitu 

dari indikator ke konstruk (Latan dan 

Ghozali,2012). 

Evaluasi model pengukuran 

dengan indikator formatif tidak 

memerlukan uji validitas dan 

reliabilitas konstruk, melainkan 

menggunakan uji signifikansi dan uji 

multikolineritas.  

1) Uji signifikansi dapat dilihat 

dari nilai Significance Weight 

dengan ketentuan harus lebih 

besar dari 1.65 (signifivicance 

level = 10%), lebih besar dari 

1.96 (signifivicance level = 

5%), dan lebih besar dari 2.58 

(signifivicance level = 1%).  

2) Uji miltikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance. Ketentuan umum 

dari uji multikolinearitas 

adalah jika VIF < 10 atau < 5 

serta tolerance > 0.10 atau 0.20 

b. Model Struktural (Inner 

Model) 

Evaluasi model struktural 

atau Inner model menunjukan 

kekuatan estimasi antar variabel laten 

(Latan dan Ghozali,2012). Inner 

model dievaluasi dengan melihat 

besar presentasi variance yang 

dijelaskan pada nilai berikut: 

1) R-Square 

R-Square untuk konstruk laten 

endogen, ketentuan dari R-Square 

adalah R-Square 0.75; 0.50; 0.25 

diartikan bahwa model tersebut 

adalah kuat; moderate; lemah. Selain 

melihat besarnya R-Square, evaluasi 

inner model juga dilakukan dengan 

melihat besarnya nilai Q-Square 

predictive relevance. 

2) Uji t 

Pengujian hipotesis yang 

dilakukan dengan metode bootstrap 

yang menggunakan statistic t atau uji 

t sebagai statistik uji. Pendekatan 

bootstrap mempresentasi 

nonparametric untuk precision dari 

estimasi PLS. Kriteria pengujian uji t 

jika nilai t > 1,96 (valid) berpengaruh 

secara signifikan. 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Subyek 

Tabel 4.1 

Karakteristik Pemilihan Sampel Purposive Sampling 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan sektor industri barang konsumsi 38 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

periode 2012-2016. 

(10) 

Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan 

keuangan dengan mata uang rupiah.  

0 

Total sampel yang diolah  28 

Jumlah data yang diolah dari tahun 2012-2016 (28x5) 140 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, 

terkumpul sebanyak 38 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2012 

hingga 2016. Akan tetapi setelah 

ditelusuri, terdapat 10 perusahaan 

yang tidak menyajikan laporan 

keuangan per 31 Desember dan 

secara berturut-turut, sehingga 

jumlah data perusahaan berkurang 

menjadi 28 perusahaan. 

Kemudian penelusuran 

dilakukan kembali untuk menghapus 

data perusahaan yang tidak 

menyajikan laporan keuangan 

dengan mata uang rupiah. Hal ini 

dilakukan untuk menyelaraskan mata 

uang yang disajikan pada data 

laporan keuangan penelitian. Setelah 

dilakukan penelusuran, ternyata tidak 

ada yang melaporkan laporan 

tahunannya dengan mata uang selain 

rupiah, sehingga tidak ada 

perusahaan yang harus dieliminasi. 

Pada penelitian ini diperoleh 

sebanyak 28 perusahaan dengan data 

laporan keuangan selama 5 tahun, 

maka diperoleh sebanyak 140 data 

laporan keuangan perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang 

dijadikan sampel pada penelitian ini.
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Uji Statistik Deskriptif 
Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

DESKRIPTIF 

 Indikator Min  Max Mean Std. Deviation 

VACA -2.676 22.530 0.988 1.996 

VAHU -110.206 1909.525 28.325 167.901 

STVA -2.611 1.009 0.762 0.327 

KI 0.225 0.998 0.772 0.187 

KM 0 0.475216 0.026972 0.092279 

DKI 0.000 0.800 0.391 0.133 

DD 3.000 16.000 5.921 2.717 

KA 0.000 4.000 2.893 0.775 

ROA -0.2223 0.8511032 0.127806 0.157917 

ROE -1.18166 1.6313227 0.241696 0.371077 

A. Variabel Eksogen 

1. Intellectual Capital 

Berdasarakan tabel 4.2 

menunjukan bahwa nilai VACA 

minimum selama periode 2012-2016 

sebesar -2,676 yang dimiliki oleh PT 

Unilever Indonesia di tahun 2012. 

Nilai VACA negatif bisa disebabkan 

pengeluaran beban dan biaya yang 

jauh lebih besar dari pendapatan 

perusahaan, sehingga value added 

tidak tercipta (minus) bagi 

perusahaan. Nilai maksimum VACA 

dimiliki oleh PT Mayora Indah 

dengan nilai 22,530. Nilai VACA 

yang tinggi mengindikasikan 

perusahaan mampu mengelolah 

capital employed dengan baik 

sehingga dihasilkan nilai tambah 

bagi perusahaan. Nilai rata-rata 

VACA sebesar 0,988 dengan standar 

deviasi 1,996 berarti data spread 

yang besar (kurang baik) atau data 

bersifat heterogen. 

VAHU terbentuk dari VA 

(Value Added) dan HU (Human 

Capital) dihitung berdasarkan OUT-

IN perusahaan dan beban karyawan 

(gaji dan tunjangan). Dari tabel 4.2 

memperlihatkan nilai VAHU 

minimum selama tahun 2012-2016 

sebesar -110,206 dimiliki oleh PT 

Unilever Indonesia pada tahun 2012. 

Nilai VAHU yang negative dapat 

disebabkan karena perusahaan 

merugi akibat pengeluaran beban dan 

tunjangan (biaya karyawan) yang 

lebih tinggi dari pendapatan 

perusahaan, berakibat perusahaan 

tidak bisa memanfaatkan human 

capital nya untuk menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan. Sedangkan 

nilai maksimum sebesar 1909,525 

yang dimiliki oleh PT Mandom 

Indonesia. Perusahaan yang dapat 

memanfaatkan human capital 

sehingga memberi value added yang 

tinggi bagi perusahaan. Nilai standar 

deviasi sebesar 167,901 yang lebih 

besar dari nilai rata-rata 28,325 

sehingga dapat diartikan bahwa data 

variabel VAHU bersifat heterogen. 

STVA tercipta dari SC 

(Structural Capital) dan VA (Value 

Added) dihitung berdasarkan SC 

(VA-HC) dan OUT-IN perusahaan. 

Pada tabel 4.2 STVA selama periode 

2012-2016 minimumnya sebesar -

2,611 yang dimiliki oleh PT 

Langgeng Makmur Industri pada 

tahun 2013. Nilai STVA terendah 

selama periode penelitian 
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mengindikasikan pemanfaatan 

Structural Capital lebih kecil dari 

Human Capital dalam rangka 

menciptakan satu rupiah nilai tambah 

bagi perusahaan. Sedangkan nilai 

maksimum STVA dimiliki oleh PT 

Unilever Indonesia sebesar 1,009 

pada tahun 2012, yang artinya 

perusahaan cenderung memanfaatkan 

structural capital yang lebih tinggi 

dalam menciptakan value added bagi 

perusahaan. Nilai rata-rata STVA 

sebesar 0,762 dengan standar deviasi 

sebesar 0,327. Nilai standar deviasi 

tersebut lebih kecil dari rata-rata, 

yang berarti sebaran data variabel 

STVA tidak terlalu besar, artinya 

semakin rendah tingkat sebaran data 

variasi data juga semakin rendah. 

Data bersifat homogen sehingga data 

menjadi lebih akurat. 

2. Struktur Kepemilikan 

Berdasarkan tabel 4.2 KI 

minimum selama periode 2012-2016 

sebesar 0,225 dimiliki oleh PT 

Wismilak Inti Makmur pada tahun 

2012-2015 artinya kepemilikan pihak 

institusi lain atas saham perusahaan 

tersebut pada tahun tersebut adalah 

22% dan merupakan kepemilikan 

institusional terendah selama periode 

penelitian. Nilai maksimum dimiliki 

oleh PT Bentoel International 

Investama sebesar 0,998 pada tahun 

2016. Artinya kepemilikan instansi 

atau institusi lain atas saham 

perusahaan tersebut adalah 99% dari 

jumlah saham perusahaan yang 

beredar, dan merupakan kepemilikan 

institusional tertinggi selama periode 

penelitian. 

Berdasarkan gambar 4.1 

menunjukan bahwa grafik KI 

(kepemilikan institusional) bersifat 

fluktuatif, hal ini menunjukan bahwa 

besarnya kepemilikan pihak instansi 

atau institusional lain atas saham 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi tahun 

2012-2016 cenderung berubah-ubah. 

Nilai rata-rata KI adalah 0,772 dari 

total KI keseluruhan sebagaimana 

terlihat pada tabel statistik deskriptif 

4.1 nilai standar deviasi sebesar 

0,187. Nilai standar deviasi lebih 

kecil dari pada rata-rata sehingga 

data variabel KI baik atau bersifat 

homogen.  

Kepemilikan manajerial 

(KM) dalam struktur kepemilikan 

direpresentasikan oleh pihak 

manajerial, yang dihitung 

berdasarkan jumlah saham pihak 

manajerial dibagi dengan jumlah 

saham beredar. Pada tabel 4.2 

menunjukan KM minimum selama 

periode 2012-2016 sebesar 0,00 

dimiliki oleh PT Akasha Wira 

International pada tahun 2012. KM 

bernilai nol berarti tidak ada saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak 

manajerial pada tahun tersebut. Nilai 

maksimum dimiliki oleh PT 

Wismilak Inti Makmur sebesar 0,47 

atau 47% pada tahun 2012 

merupakan KM terbesar selama 

periode penelitian, artinya manajer 

menguasai saham perusahaan yang 

beredar.  

Berdasarkan gambar 4.1 

menunjukan bahwa grafik KM 

(kepemilikan manajerial) bersifat 

fluktuatif, hal ini menunjukan bahwa 

besarnya kepemilikan pihak instansi 

atau institusional lain atas saham 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi tahun 

2012-2016 cenderung berubah-ubah. 

Nilai rata-rata KM dari total KM 

keseluruhan sebesar 0,03 atau 3% 

dan nilai standar deviasi sebesar 0,09 

atau 9% terlihat pada tabel statistik 
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deskriptif. Nilai standar deviasi lebih 

besar dari rata-rata sehingga sebaran 

data variabel KM adalah kurang baik 

atau data bersifat heterogen. 

3. Struktur Pengelolaan 

Berdasarkan tabel 4.2 

menunjukan DKI minimum periode 

2012-2016 sebesar 0,000 dimiliki 

oleh PT Thaiso Pharmaceutical 

Indonesia pada tahun 2012. Berarti 

perusahaan tersebut tidak memiliki 

dewan komisaris independen. Nilai 

maksimum pada DKI dimiliki oleh 

PT Unilever Indonesia pada tahun 

2012 sebesar 0,80, yang artinya 

memiliki banyak dewan komisaris 

independen.  

Nilai rata-rata dari DKI 

sebesar 0,39 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 0,13. Nilai 

standar deviasi lebih kecil dari pada 

rata-rata sehingga data variabel DKI 

baik atau bersifat homogen. 

DD (dewan direksi) ini untuk 

mengurus perusahaan yang dilihat 

dari jumlah dewan direksi. Pada tabel 

4.2 memperlihatkan nilai minimum 

DD periode 2012-2016 yang dimiliki 

PT Akasha Wira International 

sebesar 3,00 pada tahun 2012, yang 

berarti perusahaan tersebut memiliki 

jumlah dewan direksi sedikit. Nilai 

maksimum DD sebesar 16,00 yang 

dimiliki PT Madom Indonesia pada 

tahun 2016, yang artinya perusahaan 

itu mempunyai dewan direksi yang 

banyak untuk mengelolah 

perusahaan. 

Nilai rata-rata dari DD 

sebesar 5,92 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 2,72. Nilai 

standar deviasi lebih kecil dari pada 

rata-rata sehingga data variabel DD 

baik atau bersifat homogen. 

KA (komite audit) diukur 

berdasar keberadaanya di dalam 

perusahaan ukuran komite audit 

dalam penelitian ini diukur dengan 

jumlah anggota komite audit yang 

ada di perusahaan. Nilai KA 

minimum pada tabel 4.2 sebesar 0,00 

yang dimiliki oleh PT Tri Bayan 

Tirta pada tahun 2012. Sedangkan 

nilai KA maksimum dimiliki oleh PT 

Indofood CBP Sukses Makmur pada 

tahun 2013 sebesar 4,00. 

Nilai rata-rata dari KA sebesar 

2,89 dan nilai standar deviasinya 

sebesar 0,77. Nilai standar deviasi 

lebih kecil dari pada rata-rata 

sehingga data variabel KA baik atau 

bersifat homogen. 

B. Variabel Endogen 

(Profitabilitas) 

Berdasarkan tabel 4.2 ROA 

minimum selama periode 2012-2016 

sebesar -0.22 dimiliki oleh PT 

Bentoel International Investama pada 

tahun 2014, artinya profitabilitas 

perusahaan pada tahun tersebut 

adalah teredah selama tahun 

penelitian. ROA negatif dikarenakan 

perusahaan merugi pada tahun 2014. 

Nilai maksimum ROA dimiliki oleh 

PT Kalbe Farma sebesar 0,85 pada 

tahun 2016. Memiliki profitabilitas 

tertinggi, berarti perusahaan tersebut 

dapat memaksimalkan aset yang 

dimiliki untuk memperoleh 

keuntungan. Sebagaimana tabel 

statistik deskriptif dalam tabel 4.2, 

nampak bahwa nilai rata-rata ROA 

adalah 0,13 dengan standar deviasi 

0,16. Nilai tersebut menggambarkan 

bahwa sebaran data variabel ROA 

kurang baik atau bersifat heterogen. 

Return on equity (ROE) 

merupakan indikator keuangan 

mengenai efektivitas kemampuan 

perusahaan dalam melakukan 

pengelolaan modal. Rasio yang 
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digunakan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan 

menggunakan total ekuitas yang ada. 

ROE minimum selama 

periode 2012-2016 sebesar -1,18 

yang dimiliki oleh PT Bentoel 

International Investama pada tahun 

2013, artinya perusahaan tersebut 

memiliki ROE terendah selama tahun 

penelitian. Nilai ROE negatif berarti 

perusahaan justru mengalami 

kerugian 118 persen karena 

pengelolaan modal sendiri yang tidak 

efektif. Nilai maksimum ROE 

dimiliki oleh PT Bentoel 

International Investama sebesar 1,63 

pada tahun 2014 memiliki 

profitabilitas tertinggi, berarti 

perusahaan tersebut dapat 

memaksimalkan kepemilikan modal 

untuk memperoleh laba yang tinggi. 

Nilai rata-rata ROE adalah 0,24 dan 

nilai standar deviasi 0,37. Dilihat 

dari nilai standar deviasi yang lebih 

besar dari nilai rata-rata (lihat tabel 

4.2) yang berarti sebaran data 

variabel ROE kurang baik atau 

bersifat heterogen. 

Rasio ROE digunakan oleh 

perusahaan untuk melihat sejauh 

mana perusahaan dapat mengelola 

modal sendiri, biasanya juga disebut 

sebagai rentabilitas usaha. 

Teknik Statistik PLS 

Teknik analisis yang 

digunakan adalah PLS (partial least 

square) karena pada penelitian ini 

menggunakan variabel laten yaitu 

variabrl yang tidak bisa diukur secara 

langsung tapi menggunakan 

indikator. Variabel laten terdiri dari 3 

variabel eksogen yaitu IC, SK, SP 

dan 1 variabel endogen yakni 

Profitabilitas. 

Konstruk (variabel) pertama adalah 

IC (intellectual capital) dengan 

indikator STVA, VACA, VAHU 

yang menunjukan konstruk formatif, 

karena indikator konstruk tersebut 

bersifat membentuk (komponen) IC. 

Konstruk (variabel) yang kedua 

adalah SK (struktur kepemilikan) 

dengan indikator KI dan KM yang 

membentuk konstruk reflektif, 

karena indikator tersebut digunakan 

untuk memproksikan konstruk 

variabel SK. Konstruk (variabel) SP 

(struktur pengelolaan) dengan 

indikator DKI, DD dan KA yang 

juga membentuk konstruk reflektif. 

Konstruk profitabilitas sebagai 

variabel endogen membentuk 

konstruk reflektif yang diproksikan 

dengan ROA dan ROE. Perbedaan 

dari konstruk reflektif ini dengan 

konstruk formatif dimana komponen 

tersebut dikembangkan dari 

penjabaran konsep menjadi indikator.

 

Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

R-Square 

  

R 

Square 

R Square 

Adjusted 

Profitabilitas 0.200 0.182 
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Tabel diatas terlihat bahwa 

nilai R-Square Adjusted adalah 

sebesar 0,182 yang berarti variabel 

intellectual capital (IC), struktur 

kepemilikan (SK), dan struktur 

pengelolaan (SP) mampu 

menjelaskan profitabilitas sebesar 

18,20% sedangkan sisanya 81,80 

dijelaskan oleh variabel lain diluar 

variabel penelitian, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa nilai R-

Square dalam model adalah lemah 

karena dibawah 0,50. 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai path coefficients atau inner 

model menunjukkan tingkat 

signifikansi dalam pengujian 

hipotesis. Nilai koefisien path yang 

ditunjukkan oleh nilai t-statistic 

harus > 1,96 atau P Values < 5%.

 

Tabel 4.4 

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

IC -> 

Profitabilitas 0.375 0.534 0.14 2.672 0.008 

SK -> 

Profitabilitas -0.063 -0.051 0.04 1.586 0.113 

SP -> 

Profitabilitas 0.176 0.132 0.109 1.606 0.109 

 

1. H1: Intellectual capital 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan 

Pengujian hipotesis pertama 

penelitian ini terbukti dikarenakan 

hasil analisis data menemukan bahwa 

Intellectual Capital dengan koefisien 

path sebesar 0,375 dan memiliki T 

statistic = 2,672. Nilai tersebut lebih 

besar dari nilai Z α = 0,05 (5%) = 

1,96 yang artinya intellectual capital 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

2. H2: Struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan 

Penguji hipotesis kedua 

penelitian ini terbukti dikarenakan 

hasil analisis data menemukan bahwa 

struktur kepemilikan dengan koefisien 

path sebesar -0,063 dan memiliki T 

statistic = 1,586. Nilai tersebut lebih 

kecil dari nilai Z α = 0,05 (5%) = 1,96 

yang artinya struktur kepemilikan 

tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

3. H3: Struktur pengelolaan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan 

Penguji hipotesis kedua 

penelitian ini terbukti dikarenakan 

hasil analisis data menemukan bahwa 

struktur pengelolaan dengan 

koefisien path sebesar 0,176 dan 

memiliki T statistic = 1,606. Nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai Z α = 

0,05 (5%) = 1,96 yang artinya 

struktur pengelolaan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas.
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Pembahasan 

Pengaruh intellectual capital 

terhadap profitabilitas perusahaan 

Hasil penelitian hipotesis 

pertama menunjukkan bahwa nilai t-

statistics sebesar 2,672 > 1,96 yang 

artinya intellectual capital 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dikarenakan perusahaan 

telah memiliki intellectual capital 

yang tinggi, sehingga mampu 

mengelola aset secara efektif dan 

efisien. Semakin efisien perusahaan 

dalam mengelola aset maka 

profitabilitas perusahaan pun akan 

meningkat. 

Pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap profitabilitas perusahaan 
 Hasil penelitian hipotesis 

kedua menunjukan bahwa nilai t-

statistics sebesar 1,586 < 1,96 yang 

artinya struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Mengindikasikan bahwa 

struktur kepemilikan belum mampu 

melakukan pengawasan yang 

mendorong manajer untuk selalu 

menunjukkan kinerjanya untuk 

meningkatkan profitabilitas dalam 

perusahaan. 

Pengaruh struktur pengelolaan 

terhadap profitabilitas perusahaan 

Hasil penelitian hipotesis 

ketiga menunjukan bahwa nilai t-

statistics sebesar 1,606 < 1,96 yang 

artinya struktur pengelolaan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa struktur pengelolaan belum 

mampu melakukan pengawasan yang 

mendorong manajer untuk selalu 

menunjukkan kinerjanya untuk 

meningkatkan profitabilitas dalam 

perusahaan. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

KETERBATASAN, DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh 

intellectual capital, struktur 

kepemilikan, dan struktur 

pengelolaan terhadap profitabilitas 

perusahaan. Penelitian ini berjenis 

kuantitatif dan data yang digunakan 

dalam penelitian ini bersumber dari 

IDX (Indonesia Stock Exchange) dan 

website masing masing perusahaan. 

Total perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar pada periode penelitian 

2012-2016 yakni 38 perusahaan, 

namun setelah dilakukan purposive 

sampling dan adanya beberapa 

kriteria penelitian, maka data yang 

diperoleh untuk pengujian sebanyak 

28 perusahaan. 

Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji 

analisis PLS (Partial Least Square). 

Berdasarkan hasil pengujian, 

kesimpulan yang dapat diperoleh 

adalah sebagai berikut : 

1. Intellectual capital 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Hal 

ini dikarenakan perusahaan 

telah memiliki intellectual 

capital yang tinggi, sehingga 

mampu mengelola aset secara 

efektif dan efisien. Semakin 

efisien perusahaan dalam 

mengelola aset maka 

profitabilitas perusahaan pun 

akan meningkat. 

2. Struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Hal 

ini dikarenakan bahwa manajer 

dituntut untuk selalu 

menunjukkan kinerja yang baik 
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kepada para pemegang saham, 

akan tetapi apabila dalam 

situasi pemegang saham 

dengan klaim kecil maka 

terdapat kesempatan yang kecil 

pula bagi pemegang saham 

untuk memonitor manajemen 

perusahaan. 

3. Struktur pengelolaan tidak 

berpengaruh terhadap 

profitablitas perusahaan. Hal 

ini dikarenakan bahwa besar 

kecilnya jumlah dewan 

komisaris independen, dewan 

direksi dan komite audit tidak 

menjamin bahwa suatu 

perusahaan tidak terjadi 

kecurangan dalam pelaporan 

keuangan perusahaan. 

Monitoring yang dilakukan 

dewan komisaris independen 

belum dapat mengurangi 

perilaku manajer dalam 

memaksimalkan kepentingan 

pribadinya sendiri sehingga 

profitabilitas perusahaan susah 

meningkat. 

Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian 

selama penelitian berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis menunjukan 

adanya beberapa pengaruh 

variabel eksogen terhadap 

variabel endogen yang lemah. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

masih terdapat faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi 

variabel endogen dalam 

penelitian ini. 

2. Hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisir pada keseluruhan 

jenis industri yang ada, karena 

pada penelitian ini hanya 

menggunakan perusahaan 

sektor industri barang 

konsumsi. 

Saran 

Saran yang diberikan untuk 

perbaikan dan pengembangan dalam 

penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menambah variabel lain yang 

dapat menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan ini 

seperti sustainability report. 

b. Menggunakan beberapa sektor 

perusahaan atau semua sektor 

perusahaan sehingga hasil 

penelitian dapat digeneralisir. 
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