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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam bidang ekonomi membawa dampak perubahan yang 

cukup signifikan terhadap pengelolaan suatu bisnis dan penentuan strategi untuk 

bersaing. Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak 

hanya terletak pada kepemilikan aset berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem 

informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, organisasi bisnis semakin menitikberatkan akan pentingnya aset 

pengetahuan sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud (Agnes, 2008). Agar 

perusahaan terus berkembang, perusahaan harus cepat mengubah strateginya dari 

bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja menuju bisnis berdasarkan pengetahuan, 

sehingga karateristik utama perusahaannya menjadi perusahaan berbasis ilmu 

pengetahuan. Seiring dengan perubahan ekonomi yang berbasis pengetahuan, maka 

kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan inovasi 

pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono et al., 2003). 

Di Indonesia, fenomena Intellectual Capital mulia berkembang terutama 

setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud 

(Rasmini et al., 2014). Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai Intellectual 

Capital (IC), namun kurang lebih Intellectual Capital (IC) telah mendapat perhatian. 

Appuhami (2007) menyatakan bahwa semakin besarnya nilai modal intelektual maka 

semakin efisien penggunaan modal didalam perusahaan, sehingga menciptakan value 

added bagi perusahaan. Physical capital sebagai bagian dari modal intelektual 
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menjadi sumber daya yang menentukan kinerja suatu perusahaan. Selain itu, jika 

modal intellektual merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan 

competitive advantages, maka modal intellektual akan memberikan kontribusi 

terhadap kinerja perusahaan (Abdolmohammadi, 2005). 

Menurut Pulic (1998) dalam tujuan utama ekonomi berbasis ilmu pengetahuan 

yaitu menciptakan value added. Untuk menciptakan value added itu sendiri 

memerlukan ukuran yang tepat dalam hal keuangan (physical capital) dan 

kemampuan karyawan (intellectual potential). Agar kedua sumber tersebut dapat 

dimanfaatkan secara efisiensi oleh perusahaan maka perlu adanya intellectual ability 

atau yang sekarang disebut dengan value added intellectual coefficient (VAIC™). 

Menurut Ulum et al. (2008) komponen VAIC™  dapat dilihat dari sumber daya 

perusahaan, yaitu physical capital (VAIC™  – value added capital employed), human 

capital (VAHU – value added human capital), dan struktur capital (STVA – 

structural capital value added). 

Terbatasnya ketentuan standar akuntansi tentang Intellectual Capital 

mendorong para ahli untuk membuat model pengukuran dan pelaporan IC. Salah satu 

model yang sangat populer di berbagai negara adalah Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC™) yang dikembangkan oleh Pulic (1998). VAIC™ tidak 

mengukur IC, tetapi ia mengukur dampak dari pengelolaan IC (Ulum et al., 2008). 

Asumsinya, jika suatu perusahaan memiliki IC yang baik, dan dikelola dengan baik 

pula, maka akan ada dampak yang ditimbulkannya. Dampak itulah yang kemudian 

diukur oleh Pulic dengan VAIC™, sehingga dengan demikian VAIC™ lebih tepat 

disebut sebagai ukuran kinerja intellectual capital (Ulum, 2015).  
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Tidaklah mudah untuk dapat menyajikan definisi yang tepat tentang IC. 

Definisi IC yang ditemukan dalam beberapa literatur cukup kompleks dan beragam. 

Salah satu definisi IC yang banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh 

Organisation for Economic and Development, banyak perusahaan saat ini berinvestasi 

dalam pelatihan karyawan, penelitian dan pengembangan (Research and Develpoment 

/ R&D), hubungan konsumen, sistem komputerisasi dan administrasi. Investasi ini 

disebut juga dengan Intellectual Capital (IC) yang berkembang dan bersaing dengan 

investasi modal keuangan dan fisik di beberapa Negara. Modal yang bersifat 

konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aktifitas fisik 

lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis 

pengetahuan dan teknologi. Karena dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka akan diperoleh metode penggunaan sumber daya lainnya secara 

efisien dan ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan yang kompetitif 

didalam perusahaan (Sawarjuwono et al., 2003). 

VAIC™ sebagai suatu ukuran kinerja IC (ICP) telah diuji dalam berbagai 

konteks industry dan negara. Sejumlah penelitian empiris telah menguji hubungan 

langsung antara ICP dengan kinerja pasar yang mengambil sampel perusahaan dari 

FTSE 250, para peneliti membuktikan bahwa ICP (yang diukur dengan VAIC™) 

berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar perusahaan. Hasil ini kemudian 

dikonfirmasikan oleh Chen et al (2005) yang menggunakan sampel perusahaan publik 

di Taiwan. Hasilnya menunjukkan bahwa ICP berpengaruh secara positif terhadap 

nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan, baik sekarang maupun dimasa yang akan 

datang. Penelitian ini menambahkan variabel R&D (research and development) 

sebagai instrument untuk memperkuat daya VAIC™. 
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Peneliti terdahulu yang menganalisis kinerja IC telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti seperti Ulum et al (2008) melakukan studi tentang modal intelektual dengan 

menggunakan sampel perusahaan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa modal intelektual yang diukur dengan VAIC™ terbukti secara 

statistik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan di masa 

depan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnawati dan Anshori (2007), dan 

Sianipar (2009) juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara modal 

intelektual terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian lain yang meneliti mengenai intellectual capital dilakukan oleh  

Saleh et al (2009). Penelitian ini tentang pengaruh struktur kepemilikan dan faktor-

faktor intellectual capital terhadap kinerja intellectual capial (IC). Saleh et al. (2006) 

menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Mesdaq, pasar modal di 

Malaysia. 

Berdasarkan kajian diatas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

dalam beberapa hal yaitu penelitan ini menggunakan sampel 5 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode  tahun 2008 sampai dengan 2014. 

Pengukuran modal intelektual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Extended 

VAIC™, pemilihan model VAIC™  sebagai proksi atas modal intelektual mengacu 

pada penelitian yang pernah dilakukan Nazari dan Herremans (2007) tentang analisis 

value added sebagai indikator modal intellectual dan konsekuensinya terhadap kinerja 

perusahaan di Amerika Utara. Pemikiran ini didasarkan pada “Value Added 

Intellectual Coefficient -  VAIC™ metode yang dikembangkan oleh Pulic (1998).  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah Intellectual Capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara empiris pengaruh Intellectual 

Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh dalam pengukuran kinerja yang berbasis pada nilai perusahaan 

dengan metode Extended Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™). Manfaat 

bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini sebagai penambah referensi 

untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan pengaruh intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan metode Extended Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC™). 

 


