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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak tahun 1990-an, perhatian terhadap praktik pengelolaan aset 

tidak berwujud (intangible assest) telah meningkat secara dramatis 

(Harrison dan Sullivan, 2000). Salah satu pendekatan yang digunakan 

dalam penilaian dan pengukuran intangible assest tersebut adalah 

intellectual capital (IC) yang telah menjadi fokus perhatian dalam 

berbagai bidang, baik management, teknologi informasi, sosiologi, 

maupun akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000; Sullivan dan Sullivan, 2000). 

Di Indonesia, IC muncul sejak diterbitkannya PSAK No 19 (revisi 2009) 

tentang aktiva tidak berwujud. Akan tetapi, tidak dinyatakan secara 

langsung sebagai IC. Menurut PSAK No 19 (revisi 2009), aktiva tidak 

berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak 

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya, atau untuk tujuan administratif (IAI,2007). 

Di Indonesia, intellectual capital masih belum dikenal secara luas. 

Dalam banyak kasus, sampai dengan saat ini perusahaan-perusahaan di 

Indonesia cenderung menggunakan conventional based dalam membangun 

bisnisnya, sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan 

teknologi. Disamping itu perusahaan-perusahaan tersebut belum 

memberikan perhatian lebih terhadap human capital, structural capital, 
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dan customer capital. Padahal semua ini merupakan elemen pembangun 

modal intelektual perusahaan (Abidin, 2000). Jika perusahaan-perusahaan 

di Indonesia mengacu pada perkembangan yang ada, yaitu management 

yang berbasis pengetahuan, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia 

akan dapat bersaing dengan menggunakan keunggulan kompetitif yang 

diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal 

intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong 

terciptanya produk-produk yang semakin favourable di mata konsumen 

(Abidin, 2000). 

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

walaupun tidak secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa IC telah 

mendapat perhatian. Menurut Abidin (2000) dalam Ulum (2009), 

perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan 

conventional based dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang 

dihasilkan masih miskin kandungan teknologi. Padahal agar dapat bersaing 

dalam era knowledge based business, ketiga komponen IC tersebut 

diperlukan untuk menciptakan value added bagi perusahaan. 

Intellectual capital telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam 

dunia bisnis modern. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para akuntan 

untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkannya dalam laporan 

keuangan. Laporan keuangan tradisional telah dirasakan gagal untuk dapat 

menyajikan informasi yang penting ini. Bagi perusahaan yang sebagian 

besar asetnya dalam bentuk Intellectual Capital seperti Kantor Akuntan 

Publik misalnya, tidak adanya informasi ini dalam laporan keuangan akan 
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menyesatkan, karena dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Oleh 

karena itu laporan keuangan harus dapat mencerminkan adanya aktiva 

tidak berwujud dan besarnya nilai yang diakui. Adanya perbedaan yang 

besar antara nilai pasar dan nilai yang dilaporkan akan membuat laporan 

keuangan menjadi tidak berguna untuk pengambilan keputusan. 

Menurut International Federation of Accountants (IFAC), 

Intellectual Capital sinonim dengan intellectual property (hak intelektual), 

intellectual asset (aset intelektual), dan knowledge asset (asset 

pengetahuan), modal ini dapat diartikan sebagai saham atau modal yang 

berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Hal ini juga 

merupakan hasil akhir dari proses transformasi pengetahuan atau 

pengetahuan itu sendiri yang dijadikan dalam bentuk aset atau hak 

intelektual perusahaan. Lebih lanjut IFAC juga mengestimasikan bahwa 

pada saat ini 50-90 persen nilai peruahaan ditentukan oleh management 

atas intellectual capital bukan management terhadap aktiva tetap.  

IC merupakan sumber daya yang unik sehingga tidak semua 

perusahaan dapat menirunya. Hal inilah yang menjadikan IC sebagai 

sumber daya kunci bagi perusahaan untuk menciptakan value added 

perusahaan dan nantinya akan tercapai keunggulan kompetitif perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif tentunya akan mampu 

bersaing dan bertahan di lingkungan bisnis. Intellectual capital dapat 

didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen 

utama organisasi (human capital, structural capital, customer capital) 
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yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan 

nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. 

Menurut Sveiby (1998) “The invisible intangible part of the 

balance sheet can be classified as a family of three, individual 

competence, internal structural, and external structure”. Sementara itu 

Leif Edvinsson seperti yang dikutip oleh Brinker (2000) menyamakan 

intellectual capital sebagai jumlah dari human capital, dan structural 

capital (misalnya, hubungan dengan konsumen, jaringan teknologi 

informasi dan management). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Bontis (1998) tentang IC dengan 

melakukan eksporasi hubungan diantara komponen-komponen IC (human 

capital, customer capital, dan structural capital). Hasil dari penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa Human Capital berhubungan dengan 

Structural Capital dan Customer Capital; Customer Capital berhubungan 

dengan Structural Capital; Structural Capital berhubungan dengan kinerja 

industri. Berdasarkan beberapa penelitian tentang IC yang telah dilakukan 

ternyata menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh IC terhadap 

nilai pasar dan kinerja perusahaan. Perbedaan pengetahuan dan 

pemanfaatan teknologi mungkin menjadi salah satu penyebab perbedaan 

hasil penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan pada era knowledge based 

business, pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting. 

Perbedaan perkembangan dan penggunaan teknologi mungkin dapat 

mengakibatkan perbedaan dalam implikasi dan penggunaan intellectual 

capital di tiap-tiap negara. Penggunaan dan pemanfaatan IC yang berbeda 
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menyebabkan perbedaan kinerja keuangan perusahaan dan kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai. Oleh karena itu, penelitian ini 

berusaha meneliti pengaruh  antara intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan data dari perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: Bagaimana korelasi Intellectual Capital 

terhadap kinerja perusahaan? 

C. Batasan Masalah 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Desember 

2008- Desember 2010. 

2. Penentuan kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Return on Total Assets (ROA) dan Earning per Share (EPS) .   

3. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

D. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menguji pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Kegunaan penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 
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a. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 

Sebagai media informasi mengenai gambaran tentang Intellectual 

Capital. 

b. Penelitian selanjutnya 

Sebagai referensi untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan terkait 

dengan objek penelitian tentang Intellectual Capital. 


