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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Topik modal intelektual (IC) telah memperoleh pertimbangan yang relevan 

dari berbagai macam kalangan akademisi, praktisi dan konsultan karena di era 

pengetahuan saat ini perusahaan bersaing dengan lebih mengandalkan sumber daya 

tidak berwujud seperti teknologi, inovasi, organisasi, kemampuan karyawan, 

kreativitas, hubungan dengan mitra eksternal serta hubungan industri (Ginesti et al., 

2018). Modal intelektual merupakan pendorong utama dalam menciptakan nilai 

bagi suatu perusahaan serta telah memainkan peran yang semakin penting dalam 

memberikan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan (Shaban dan Kavida, 

2013). 

Di Indonesia sendiri, munculnya fenomena intellectual capital sejak terbitnya 

PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tak berwujud. PSAK No. 19, 

mendefinisikan aktiva tak berwujud sebagai aktiva non-moneter yang dapat 

ditelusuri serta tidak memiliki bentuk fisik dan dipergunakan untuk menghasilkan 

serta penyerahan dalam bentuk barang maupun jasa, dan dipersewakan kepada lain 

pihak dengan  maksud untuk tujuan administratif. Paragraf 09 dalam pernyataan 

tersebut telah memberikan sejumlah contoh untuk intangible asset (aset tidak 

berwujud) diantaranya adalah hak kekayaan intelektual, (brand names), hak cipta, 

serta franchise (Ulum, 2017:3). 
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RBT (Resource-Based Theory) (Barney, 1991) menjelaskan bahwa sumber 

daya yang berharga, langka, tidak dapat diganti, serta yang tidak dapat ditiru (yang 

disebut sebagai aset strategis) nantinya akan memberikan keunggulan yang 

kompetitif dan memiliki kinerja yang superior bagi perusahaan. Aset berwujud dan 

tak berwujud mungkin memenuhi syarat sebagai aset strategis bagi perusahaan, 

akan tetapi di saat era pengetahuan yang seperti ini satu-satunya sumber daya yang 

tampaknya memenuhi adalah aset tak berwujud, sebab keadaan aset berwujud 

seperti properti, peralatan, bangunan, serta mesin pabrik mudah untuk ditiru, 

disubtitusikan, dibeli dan dijual (Ricci et al., 2016). 

Peneliti sebelumnya telah mengklasifikasikan modal intelektual ke dalam tiga 

bagian yaitu, modal manusia, modal struktural dan modal relasional. Modal 

manusia (human capital) meliputi kompetensi, ketrampilan, pengalaman, serta 

kemampuan intelektual yang dimiliki dari setiap individu karyawan. Modal 

relasional (relational capital) merupakan pengetahuan yang melekat dalam 

marketing channels serta customer relationship disuatu organisasi dalam 

pengembangan proses bisnis. Modal struktural (structur capital) hanya terdiri dari 

process manual, metode, dan merek dagang (Anifowose dkk., 2018). 

Para peneliti telah menghubungkan modal intelektual terhadap kinerja 

perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, 

yaitu: kinerja operasional, kinerja bisnis serta kinerja perusahaan (Smriti dan Das, 

2018). Intellectual capital telah diakui sebagai aset perusahaan yang memainkan 

peran penting bagi kinerja keuangan perusahaan (Shaban dan Kavida, 2013). 

Penelitian IC telah meliputi berbagai konteks industri dan khususnya knowledge-
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intensive industries seperti perbankan, keuangan, asuransi, farmasi, perhotelan dan 

industri agribisnis (Ricci et al., 2016). 

Appuhami (2007) meneliti tentang pengaruh modal intelektual terhadap 

modal saham melalui sektor keuangan, asuransi dan perbankan di Thailand hasil 

menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap modal saham. 

Ooi dkk., (2011) juga melakukan studi empiris terhadap perusahaan manufaktur 

Thailand dan hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan oleh ROE, ROA, ATO, 

serta sales growth. Cahill dkk., (2013) yang meneliti tentang pengaruh modal 

intelektual capital terhadap kinerja keuangan melalui sektor keuangan 

menunjukkan hasil bahwa komponen dari IC yaitu modal manusia memiliki 

pengaruh yang sangat tinggi terhadap penciptaan nilai dari sektor keuangan. 

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Morariu (2014) yang 

memanfaatkan model VAICTM untuk menentukan kinerja modal intelektual 

terhadap perusahaan Romania dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan oleh profitabilitas, produktivitas, serta nilai pasar menunjukkan bahwa 

modal intelektual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Begitu 

juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pitelli et al., (2014) yang meneliti 

dampak dari modal intelektual terhadap perusahaan real estate di Brazil terhadap 

kinerja keuangan perusahaan, hasil menunjukkan bahwa modal intelektual tidak 

berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan, kecuali costumer capital. Hasil 

penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Appuhami (2007), Ooi dkk., (2011) dan Cahill dkk., (2013).  
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Berpijak dari beberapa penelitian yang telah memaparkan hasil yang 

inkonsistensi, tentunya begitu menarik untuk melakukan studi ulang terhadap 

intellectual capital. Penelitian ini berusaha mereplikasi penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Smriti dan Das (2018) dengan modifikasi dan penyesuaian kondisi 

yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah tahun pengamatan, objek pengamatan, variabel pengamatan, serta metode 

penelitian. Dimana penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan multinasional 

pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 serta financial performance yang 

diukur oleh return on asset, asset turnover, serta price to-book value dan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. 

Penelitian intellectual capital pada perusahaan multinasional ini dilakukan sebab 

adanya fenomena perusahaan multinasional yang memberikan gaji yang relatif 

tinggi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh intellectual capital terhadap financial performance. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: Apakah  Intellectual Capital berpengaruh terhadap 

Financial Performance ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah: Membuktikan secara 

empiris pengaruh Intellectual Capital terhadap Financial Performance 
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C.2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas 

pemahaman kita tentang IC dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu untuk menarik beberapa shareholder 

seperti para pemegang saham, investor, dan manajer. Hasil dari penelitian ini dapat 

membantu para investor dalam menggunakan efisiensi IC sebagai sarana untuk 

menilai perusahaan dalam menciptakan nilai melalui IC. Bagi para manajer 

diharapkan mampu untuk memanfaatkan IC dalam mengelola perusahaan dengan 

lebih baik. 

Para pemangku kepentingan dapat memperoleh wawasan tentang faktor-faktor 

pendorong kinerja perusahaan. 


