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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak akhir tahun 1990-an, berbagai kajian telah dihasilkan tentang 

tema modal intelektual. Bahkan ada 2 jurnal internasional yang khusus 

membahas tentang tema modal intelektual dan aset tak berwujud yaitu 

journal of intellectual capital dan journal of knowledge management 

(Ulum, 2015b). Salah satu hal yang menarik perhatian para akademisi dan 

praktisi adalah mengenai kegunaan modal intelektual yang dapat 

menentukan nilai perusahaan. Untuk pengukuran modal intelektual pada 

perusahaan belum dapat ditetapkan secara tetap. Misalnya, Pulic (2000) 

mengukur secara tidak langsung modal intelektual perusahaan tetapi 

mengajukan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai 

hasil dari kemampuan intelektual yakni Value Added Intellectual 

Coefficient (VAICTM). 

VAICTM adalah salah satu model pengukuran modal intelektual 

yang sangat populer di berbagai negara yang dikembangkan oleh (Pulic, 

2000). VAICTM didesain untuk menyajikan informasi tentang value 

creation efficiency dari aset berwujud dan aset tak berwujud yang dimiliki 

perusahaan (Ulum, 2015a). Keunggulan metode VAICTM adalah karena 

data yang dibutuhkan relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber dan 

jenis perusahaan (Tan et al., 2007). 
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Setelah berbagai kajian telah dihasilkan oleh para ahli mengenai 

model pengukuran modal intelektual, Ulum (2015a) menawarkan revisi atas 

model VAICTM-nya Pulic yaitu Modified VAIC (MVAIC). Model ini 

menambahkan komponen relational capital (RC) yang diproksikan dengan 

biaya pemasaran (Nazari dan Herremans, 2007). Menurut Ulum (2015b), 

keunggulan dan kekuatan MVAIC sebagai ukuran dari kinerja modal 

intelektual dibandingkan dengan model aslinya (VAIC) dapat dilihat dari 2 

sisi. Pertama, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja modal 

intelektual berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar maupun terhadap 

profitabilitas. Kedua, membandingkan nilai R-squared masing-masing 

kajian yang menggunakan model berbeda. Hal ini telah cukup membuktikan 

bahwa MVAIC adalah ukuran yang tepat bagi kinerja modal intelektual. 

Dalam PSAK 19 (revisi 2010) tentang aset tak berwujud, modal 

intelektual tidak disebutkan secara keseluruhan mengenai komponen – 

komponennya. Namun komponen modal intelektual (misalnya goodwill) 

dijabarkan bagaimana perlakuan akuntansinya. PSAK 19 (revisi 2010) 

menyebutkan bahwa aset tak berwujud diakui jika 1) Kemungkinan besar 

perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset 

tersebut, dan  2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Dengan persyaratan tersebut, sangat sulit 

untuk memenuhinya. Sehingga sampai saat ini modal intelektual belum 

dapat di laporkan pada laporan keuangan perusahaan.  
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Seperti yang dijelaskan oleh Petty dan Guthrie (1999) bahwa praktek 

akuntansi tradisional tidak menyajikan untuk identifikasi dan pengukuran 

aset tak berwujud dalam organisasi. Khususnya organisasi yang berbasis 

pengetahuan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Yudhanti dan Shanti 

(2011) bahwa model akuntansi tradisional yang diterapkan di perusahaan 

tetap fokus pada aset keuangan dan fisik saja. Keterbatasan informasi yang 

ada di laporan keuangan menyulitkan bagi (calon) investor untuk dapat 

melakukan analisis dan penilaian atas prospek perusahaan di masa yang 

akan datang berdasarkan potensi modal intelektual yang dimilikinya (Ulum, 

2015b). 

Penelitian empiris yang menguji hubungan antara kinerja modal 

intelektual dengan kinerja keuangan telah dibuktikan oleh Tan et al. (2007) 

di Australia yang mengambil sampel 150 perusahaan yang terdaftar di 

Singapore Exchange. Mereka membuktikan bahwa 1) Kinerja modal 

intelektual (yang diukur dengan PLS) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan, 2) Modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan di masa depan, 3) Laju pertumbuhan modal intelektual di suatu 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan 4) 

kontribusi modal intelektual terhadap kinerja perusahaan berbeda oleh 

industri.  

Ulum et al. (2008) yang mengambil data 130 perusahaan sektor 

perbankan di Indonesia tahun 2004-2006, membuktikan bahwa 1) Terdapat 

pengaruh modal intelektual (VAIC™) terhadap kinerja keuangan 



4 
 

perusahaan, 2) IC (VAIC™) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan masa depan, dan 3) rata-rata pertumbuhan IC (ROGIC) 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. 

Ulum et al. (2014) yang menganalisa Modified VAIC ( MVAIC) 

untuk mengukur kinerja berbasis nilai sektor perbankan Indonesia untuk 

tahun 2009-2012 ini, telah membuktikan bahwa MVAIC adalah model yang 

komprehensif untuk mengukur Intellectual Capital Performance (ICP) 

berdasarkan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™). Dalam temuan 

penelitian ini, kinerja IC diklasifikasikan menjadi Top Performers, Good 

Performers, Performers Common, and Bad Performers. Hasil penelitian 

ada 3 perbankan Indonesia yang masuk dalam kategori top performers yakni 

BMRI, BBRI dan BBNI.   

Penelitian ini menguji pengaruh kinerja modal intelektual terhadap 

kinerja keuangan. Sebagai variabel independen yaitu kinerja modal 

intelektual diukur dengan Modified VAIC. Sedangkan variabel dependen 

yaitu kinerja keuangan diukur dengan ROA, ROE, M/B dan PER. Data 

penelitian ini diambil dari perusahaan publik di Indonesia yang termasuk 

dalam kategori 50 Biggest Market Capitalization pada tahun 2007-2014. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan  di atas, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan  pada tahun 2007-2014? 

2. Apakah kinerja modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan  di masa depan? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah  

1. Untuk menguji pengaruh kinerja modal intelektual terhadap 

kinerja keuangan  pada tahun 2007-2014. 

2. Untuk menguji pengaruh kinerja modal intelektual terhadap 

kinerja keuangan di masa depan. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, modal intelektual merupakan sumberdaya yang 

berharga untuk keunggulan kompetitif yang akan berkontribusi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki modal intelektual 

dan mengelolanya dengan baik, maka akan berdampak pada nilai pasar 

perusahaan. Semakin baik pengelolaan modal intelektual maka akan 

semakin baik pula kinerja perusahaan yang diraih dan diyakini berpengaruh 

terhadap profitabilitas (Pulic dan Kolakovic, 2003) 

 


