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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tren perubahan sudut pandang bisnis dari labor-based bussiness menjadi 

knowledge-based bussiness sejak tahun 90-an meningkatkan perhatian terhadap 

aset tidak berwujud. Stewart (Dumay, 2009) mengemukakan bahwa aset 

konvensional dianggap tidak cukup untuk mewakili kondisi perusahaan secara 

keseluruhan, terutama karena sebagian besar aset tidak berwujud organisasi tidak 

dapat direpresentasikan dalam neraca. Laporan keuangan konvensional dan laporan 

manajemen internal sering memberikan terlalu sedikit informasi mengenai faktor-

faktor yang benar-benar berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan 

(Andriessen et al., 1999). 

 Intellectual capital (IC) merupakan aset inti pada perusahaan dengan bisnis 

berbasis pengetahuan. Modal intelektual dipandang memiliki peran yang sangat 

penting dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan nilai 

perusahaan. Menurut Rupert (Sawarjuwono dan Kadir, 2003) dengan menggunakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan dapat diperoleh bagaimana cara 

menggunakan modal konvensional (seperti sumber daya alam, sumber daya 

keuangan, dan aktivitas fisik lainnya) secara efisien dan ekonomis, yang nantinya 

akan memberikan keunggulan bersaing pada perusahaan. 

 Intellectual capital ditempatkan sebagai faktor kunci dalam konteks kinerja 

atau kemajuan suatu organisasi (Rupidara, 2008). Hal ini tercermin dari banyaknya 

perusahaan dengan aktiva berwujud yang tidak signifikan tetapi reaksi pasar 
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terhadap perusahaan tersebut sangat tinggi. Sebagai contoh, kemampuan Microsoft 

Inc. dalam meningkatkan company’s value yang bukan dikarenakan oleh tangible 

asset, melainkan dalam intangible intellectual asset (Edvinsson dan Sullivan dalam 

Dita, 2010). Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa reaksi pasar terjadi 

karena masuknya konsep IC yang dapat meningkatkan nilai bagi perusahaan. 

 PSAK No. 19 (revisi 2009) telah menyinggung mengenai IC meskipun tidak 

secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa IC telah mendapat perhatian. Akan 

tetapi, dalam praktiknya perusahaan-perusahaan di Indonesia belum memberikan 

perhatian yang lebih terhadap ketiga komponen IC. Menurut Abidin (Ulum, 2009), 

perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan conventional based 

dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang dihasilkan masih miskin 

kandungan teknologi. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut belum 

memberikan perhatian lebih terhadap human capital, structural capital, dan 

customer capital (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Padahal agar dapat bersaing 

dalam era knowledge-based business, ketiga komponen IC tersebut diperlukan 

untuk menciptakan value added bagi perusahaan. Bukan saja di Indonesia, tetapi 

lingkungan bisnis global juga masih baru dalam urusan implementasi modal 

intelektual (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

 Penelitian terhadap IC berkembang semenjak Pulic menemukan alat untuk 

mengukur tingkat efisiensi IC yang dikenal dengan istilah Value added Intellectual 

Coefficient (VAICTM) (Sany et al., 2014). Komponen utama dari VAIC™ (Tan et 

al., 2007) dapat dilihat  dari sumber daya  perusahaan,  yaitu  physical capital 

(VACA-value added Capital Employed), human capital (VAHU-value added 
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Human Capital), dan structural capital (STVA-Structural Capital value added). IC 

pada akhirnya akan menghasilkan nilai perusahaan yang diperoleh dari budaya 

pengembangan perusahaan maupun kemampuan perusahaan dalam memotivasi 

karyawannya sehingga produktivitas dapat dipertahankan atau bahkan ditingkat-

kan. Apabila suatu perusahaan mengabaikan faktor IC-nya, maka akan terjadi 

missallocation dan menimbulkan adanya perbedaan informasi antara perusahaan 

dengan investor. 

 Iswati dan Anshori (2007) mengkaji data dari 10 perusahaan asuransi yang 

terdaftar BEI dan menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara IC 

dengan profitabilitas. Dalam industri perbankan, Ulum (2008), Artinah (2011), dan 

Rachmawati (2012) menemukan bahwa IC memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Ifada dan Hapsari (2012) menyimpulkan bahwa IC 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE, EPS 

dan MBV). Di sisi lain, Kuryanto dan Syafruddin (2008) dengan menggunakan data 

perusahaan manufaktur, properti, jasa dan perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 

2003-2005 menunjukkan bahwa IC tidak berdampak terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan ternyata menunjukkan hasil yang 

berbeda mengenai pengaruh Intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. Oleh 

karena itu, penulis bermaksud untuk kembali menguji pengaruh antara IC dengan 

kinerja perusahaan. Penelitian ini mengambil perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian. Hal ini mengacu pada 

penelitian Kamath (2006); Mavridis (2005); dan Firer dan William (2003). Sektor 
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perbankan dipilih karena menurut Firer dan William (dalam Wijayanti, 2012) 

industri perbankan adalah salah satu sektor yang paling intensif IC-nya. Selain itu, 

dari aspek intelektual, secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih 

homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Kubo dan Saka, 2002).  

 IC diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) yang 

dikembangkan oleh Pulic (1998). Proksi ini dipilih karena VAIC merupakan 

instrumen untuk mengukur kinerja IC perusahaan yang nantinya akan menghasil-

kan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud dan aset tidak 

berwujud yang dimiliki oleh perusahaan (Ulum, 2009). Lebih lanjut lagi (Ulum, 

2009) mengemukakan bahwa pendekatan VAIC lebih mudah dan sangat mungkin 

untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun yang tersedia dalam laporan 

keuangan perusahaan (Neraca, Laba Rugi). Sedangkan ukuran kinerja perusahaan 

diukur dengan Return on Assets (ROA) dan Earning Per Share (EPS). 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan  uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh 
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intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini nantinya dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi 

penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam 

kajian-kajian mengenai intellectual capital. 


