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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan Intellectual Capital di Indonesia diawali sejak munculnya 

PSAK Nomor 19 (revisi 2010) tentang aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 

19 (revisi 2010) aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat 

diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, serta memiliki manfaat di masa 

mendatang. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai Intellectual 

Capital, namun Intellectual Capital merupakan bagian dari aset tak berwujud 

(Tarigan, 2011). Selain itu munculnya industri-industri baru yang berbasis 

pengetahuan (knowledge based industries) mengisyaratkan pentingnya dilakukan 

penilaian terhadap jenis aktiva tak berwujud tersebut. Hal ini dapat dilihat suatu 

contoh dari aplikasi komputer yang diproduksi oleh perusahaan Microsoft, dimana 

produk yang dihasilkan dibuat berdasarkan pengetahuan dan modal intelektual 

dari para karyawan (Suwarjuwono dan Kadir, 2003). Oleh karena itu modal 

intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern.  

Intellectual Capital merupakan sumber daya berupa pengetahuan 

(knowledge based assets) yang tersedia pada perusahan yang pada akhirnya 

memberikan nilai tambah pada perusahaan dan mendatangkan keuntungan di 

masa depan (Widyaningrum, 2004). Nilai tambah yang dihasilkan akan 

memberikan peningkatan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki kinerja Intellectual Capital baik, akan cenderung memiliki kinerja 

keuangan yang baik pula (Ulum, 2016:202). Peningkatan kinerja keuangan 

merupakan suatu sinyal positif bagi investor, sehingga investor akan tertarik 
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berinvestasi lebih banyak diperusahaan dengan kinerja keuangan yang unggul. 

Sinyal positif yang diterima akan menghasilkan respon dari investor berupa harga 

saham.  

Harga saham di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran dalam pasar yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan 

perubahan kondisi dan informasi baru yang diperoleh investor tentang prospek 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2014:9). Semakin tinggi permintaan terhadap 

saham, maka harga saham akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi 

banyak penawaran pada saham, maka harga saham akan rendah. Permintaan 

saham dari investor dipengaruhi oleh sinyal positif yang diterima, yaitu berupa 

sinyal dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Salah satu faktor 

internal yang menjadi sinyal positif bagi investor adalah informasi mengenai 

kinerja keuangan perusahaan yang baik. Kinerja keuangan yang baik adalah hasil 

dari kemampuan Intellectual Capital yang dimiliki perusahaan, sehingga 

perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan 

efektif.  

Intellectual Capital dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang 

dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human capital, structural capital, 

customer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat 

memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi 

(Suwarjuwono dan Kadir, 203). Menurut Suwarjuwono dam Kadir (203), human 

capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan 

solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang ada dalam 
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perusahaan tersebut. Structural capital adalah infrastruktur pendukung dari 

human capital sebagai sarana dan prasarana pendukung kinerja karyawan yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar (Sudibya and 

Restuti 2014). Customer capital merupakan hubungan yang harmonis atau 

association network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik 

yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan 

yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, 

berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat 

sekitar (Suwarjuwono dan Kadir, 2003). Ketiga komponen tersebut akan menjadi 

pengungkapan Intellectual Capital yang keberadaannya mampu memberikan 

kemampuan dalam membaca peluang dan ancaman bagi perusahaan. 

Di Indonesia, penelitian tentang Intellectual Capital banyak dilakukan. 

Fajarini dan Firmansyah (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh 

Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ-45. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa Intellectual Capital berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan sekarang dan masa depan pada perusahaan LQ 45 di 

Indonesia. Rachmawati (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh 

Intellectual Capital terhadap ROA perusahaan perbankan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap ROA 

perusahaan perbankkan di BEI tahun 2006-2009. Penelitian berbeda dilakukan 

oleh Wijayanti (2012) tentang pengaruh Intellectual Capital terhadap harga saham 

melalui kinerja keuangan pada perusahaan perbankkan, memberikan bukti empiris 
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bahwa Intellectual Capital berpengaruh terhadap harga saham melalui EPS 

namun tidak berpengaruh terhadap harga saham melalui ROE. 

Meningkatnya kebutuhan mengenai pengungkapan Intellectual Capital 

sebagai nilai tambah perusahaan tidak diikuti dengan kemudahan dalam 

mengukur Intellectual Capital  ini. Sulitnya mengukur Intellectual Capital secara 

langsung telah mendorong Pulic (1998) menggunakan pengukuran Intellectual 

Capital secara tidak langsung dengan menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai 

hasil dari kemampuan intelektual perusahaan (Value Added Intellectual 

Coefficient - VAIC™) 

Penelitian ini mengambil perusahaan jasa non keuangan sebagai populasi  

penelitian. Dipilihnya sektor jasa dikarenakan sektor jasa dianggap memiliki 

indikator intangible assets yang besar di dalam perusahaan. Selain itu sektor jasa 

merupakan salah satu sektor yang semakin berkembang seperti pada sektor 

properti dan real estate, restoran, pariwisata, transportasi dan telekomunikasi. Hal 

tersebut tentu menarik para investor menanamkan modalnya pada perusahaan jasa 

non keuangan, dikarenakan adanya peluang dan yang besar dalam berinvestasi. 

B. Rumusan Masalah 

Intellectual Capital merupakan suatu kajian yang sedang marak di teliti oleh 

para akademisi. Penelitian ini menggunakan harga saham sebagai variabel 

dependen dari variabel independen berupa Intellectual Capital melalui kinerja 

keuangan sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini menggunakan 

indikator penelitian dari Pulic (1998) yaitu dengan menggunakan metode VAIC™ 
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untuk mengukur Intellectual Capital. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang 

diukur dengan EPS pada perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2015? 

2. Apakah kinerja keuangan diukur dengan EPS berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 

2015? 

3. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015? 

4. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap harga saham melalui 

kinerja keuangan diukur dengan EPS pada perusahaan jasa non keuangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2015? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan dan mempermudah dalam pemecahan masalah maka 

sesuai dengan judul penelitian ini, membatasi ruang lingkup masalah hanya pada 

perusahaan jasa non keuangan periode 2015. Selain itu indikator yang digunakan 

untuk mengukur Intellectual Capital (VAIC™) adalah VACA, VAHU, dan 

STVA. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini, 

yaitu : 
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1. Untuk menguji pengaruh intelectual capital (VAIC™) terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan EPS pada perusahaan jasa non keuangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2015 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan diukur 

dengan EPS terhadap harga saham pada perusahaan jasa non keuangan  

yang terdaftar di BEI tahun 2015 

3. Untuk menguji pengaruh Intellectual Capital (VAIC™) terhadap harga 

saham perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015 

4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Intellectual Capital (VAIC™) 

terhadap harga saham melalui kinerja keuangan diukur dengan EPS pada 

perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015. 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu Akuntansi, 

khususnya dalam kajian tentang Intellectual Capital. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bahwa Intellectual Capital 

berpengaruh terhadap harga saham melalui kinerja keuangan perusahaan 

sektor jasa non keuangan di Indonesia sehingga dapat menajadi 

pertimbangan bagi investor guna pengambilan keputusan. 

 




