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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, inovasi teknologi dan persaingan yang 

ketat memaksa perusahaan mengubah cara mereka untuk menjalankan 

bisnisnya. Agar dapat terus bertahan perusahaan dengan cepat mengubah 

bisnis yang awalnya berdasarkan pada tenaga kerja (labor based business) 

menuju bisnis yang berdasarkan pengetahuan (knowledge based business), 

dengan karakteristik utama yaitu adalah ilmu pengetahuan (Suwatno, 

2011). Seiring dengan perubahan ekonomi yang mempunyai karakteristik 

ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen 

pengetahuan (knowledge management) maka kemakmuran suatu 

perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan 

kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono and Kadir, n.d. 

2003). 

Munculnya, new economy itu sendiri secara prinsip didorong oleh 

adanya perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, dengan 

begitu telah memicu tumbuhnya minat dalam intellectual capital (Bontis, 

2001). Salah satu hal yang menarik minat para akademisi maupun praktisi 

adalah yang terkait dengan kegunaan intellectual capital sebagai salah satu 

instrument untuk menentukan nilai perusahaan (Sveiby, 2001). 

 



2 
 

 
 

Di Indonesia sendiri, fenomena intellectual capital mulai 

berkembang setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang asset 

tak berwujud. Hal ini menjadi sinyal bahwa keberadaan intellectual capital 

sudah mulai berkembang di Indonesia. Walaupun tidak dinyatakan secara 

eksplisit menjelaskan tentang intellectual capital, namun hal ini sudah 

membuktikan bahwasanya intellectual capital mulai mendapat perhatian. 

Menurut PSAK, asset tak berwujud adalah asset non-moneter yang dapat di 

identifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, 

disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative (IAI, 2002). 

Paragraf 09 dari pernyataan tersebut menyebutkan beberapa contoh 

dari asset tak berwujud diantaranya ada ilmu pengetahuan dan teknologi, 

hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang 

(brand names). Selain itu ada piranti lunak komputer, hak paten, film 

gambar hidup, hak cipta, daftar pelanggan, waralaba atau franchise, 

hubungan antara pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak 

pengusahaan hutan, kuota impor serta hak pemasaran dan pangsa pasar 

(Ulum, 2009). 

Namun, pengukuran yang tepat terhadap intellectual capital 

perusahaan belum dapat ditetapkan dengan pasti. (Pulic, 1999) misalnya, 

tidak mengukur langsung intellectual capital perusahaan, tetapi 

mengajukan suatu model ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah 

sebagai hasil dari kemampuan intelektual yang dimiliki perusahaan Value 
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added Intellectual Coefficient – VAIC™. Komponen utama dari VAIC™ 

yang dikembangkan (Pulic 1999) tersebut dapat dilihat dari sumber daya 

perusahaan, yaitu physical capital value added capital employed (VACA), 

human capital value added human capital (VAHU) dan structural capital 

value added structural capital  (STVA). 

Di industri perbankan, intellectual capital merupakan hal yang 

sangat penting. Menurut (Dendawijaya, 2009) hal tersebut dikarenakan 

sektor perbankan mengandalkan kepercayaan dalam mengelola dana 

perusahaan, baik dana pemilik maupun dana masyarakat. Kepercayaan 

suatu masyarakat atas investasinya dipengaruhi oleh baiknya kinerja suatu 

bank, kinerja suatu bank dapat dilihat dari profitabilitas yang dihasilkan. 

Bank yang memiliki profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa bank 

tersebut memiliki kinerja yang baik, dan masyarakat memilih 

menggunakan bank dengan profitabilitas yang tinggi dikarenakan kinerja 

bank yang baik. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank 

juga dapat meningkatkan jumlah dan pihak ketiga yang dapat 

mempengaruhi kelancaran operasional bank. 

Dana pihak ketiga juga dapat dikelola oleh bank dengan cara 

disalurkannya dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit ataupun 

bentuk investasi lainnya. Tingginya dana pihak ketiga dengan pengelolaan 

yang baik oleh bank dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional 

yang berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas. Perbankan 

membutuhkan tenaga kerja profesional dan terampil serta memiliki 
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integritas moral yang baik dan terpercaya. Perbankan diharapkan dapat 

memperoleh intellectual capital yang kuat dalam mengantisipasi 

persaingan di masa depan melalui sumber daya manusia yang unggul, 

kreatif, dan visi yang jauh kedepan. 

Namun, pengakuan intellectual capital serta pelaporannya dalam 

neraca belum dapat diperhatikan secara serius, sehingga elemen 

intellectual capital yang sebenarnya mungkin dikuasai suatu perusahaan 

namun tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Hal ini 

tentu dapat merugikan perusahaan, karena tidak diakuinya aset 

pengetahuan yang dimiliki perusahaan menjadikan nilai perusahaan lebih 

rendah dari pada semestinya (Ivada, 2004). 

Maka penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual sangat 

menarik dilakukan di Indonesia.  Alasannya dikarenakan di Indonesia 

belum terdapat pedoman yang baku  dalam  mengukur  modal  intelektual 

itu sendiri. Dimana pengungkapan modal intelektual merupakan hal yang 

baru yang belum banyak diterapkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia 

(Meizaroh, 2012). Maka dari itu, banyak pengungkapan yang wajib yang 

harus disyaratkan oleh profesi akuntansi hanya terkait dengan physical 

capital (modal fisik). Dimana pengungkapan wajib yang terkait dengan 

physical capital kurang mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

pemakai sehingga menimbulkan kesenjangan informasi. Akibat yang 

ditimbulkan, pengungkapan modal intelektual menjadi hal penting yang 
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seharusnya juga dapat diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan 

tersebut. 

Namun faktanya, perusahaan publik di Indonesia masih rendah 

serta kurang menyeluruh dalam mengungkapkan informasi mengenai 

modal intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Hasil penelitian 

(Purnomosidhi, 2006:15) menemukan bahwa rata-rata jumlah atribut 

modal intelektual yang diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan 

publik di Indonesia mencapai sebesar 56%.  Sementara hasil yang di dapat 

oleh penelitian (Suhardjanto and Wardhani, n.d. 2010:79) menunjukkan 

bahwa tingkat rata-rata pengungkapan modal intelektual perusahaan publik 

di Indonesia hanya mencapai sebesar 34,5%. 

Namun faktanya, kinerja perbankan di Indonesia tidak selalu 

mengalami peningkatan atas perolehan laba perusahaan. Hal tersebut 

diperjelas dari pernyataan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 laba 

industri perbankan di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun 2014, lalu pada tahun 2016 juga mengalami penurunan. 

Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, 

mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan 

(fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap 

sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. 

"Internal control menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus 

mengatur standard operating procedure (SOP)," kata Jos Luhukay, 

(Erlangga Djumena, 2011). 
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Beberapa kasus yang sering terjadi di perbankan. Pertama, 

pembobolan dana nasabah BRI di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten 

Kediri. Modus kejahatan diduga dengan cara mencuri data kartu debet 

dengan teknik skimming. Berdasarkan informasi yang di dapat dari 

kepolisian, para nasabah BRI yang melaporkan saldo rekeningnya 

berkurang mencapai hingga 87 nasabah sampai 14 Maret 2018. Pergerakan 

saham BRI sepanjang pekan lalu tren melemah. Harga saham bank dengan 

kode emiten BBRI sepanjang pekan lalu (12-16 Maret 2018) telah anjlok 

2,17 persen menjadi Rp3.680 per saham dari Rp3.760, meskipun pada saat 

yang sama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga turun 3,01 persen 

menjadi 6.304 dari sebelumnya 6.500, (Ringkang Gumiwang, 2018). 

Kedua, fraud atau kejahatan perkreditan yang dilakukan debitur 

perusahaan yang mengajukan kredit dengan modus menggelembungkan 

laporan keuangan dan performance kinerja yang baik agar mendapatkan 

kredit. Ketiga, ada modus pemalsuan dokumen yang terdiri dari dua jenis 

yaitu bank garansi dan pemalsuan bilyet deposito. Sementara untuk kasus 

pemalsuan bilyet deposito di tahun 2017 ini belum ada kasusnya. 

Keempat, ada pula kejahatan yang berupa phising atau pencurian 

identitas kartu kredit, serta ada pula kejahatan penipuan skimming atau 

pencurian data melalui kloning di ATM. Kelima, ada juga pemalsuan 

tampilan melalui e-banking. Misalnya tampilan e-banking tersebut 

dimodifikasi serupa dengan aslinya, (Iwan Supriyatna, 2017). 
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Berdasarkan Resource-Based Theory dapat disimpulkan bahwa 

Intellectual Capital (IC) memenuhi kriteria sebagai sumber daya unik, 

yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga 

mampu menciptakan nilai bagi perusahaan, dan dapat digunakan untuk 

menyusun serta menerapkan strategi sehingga mampu meningkatkan 

kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin baik. 

Intellectual capital tidak hanya mampu berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja perusahaan tahun periode berjalan, namun intellectual 

capital juga mampu digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan tahun 

berikutnya (Ulum, n.d.). (Chen, n.d. 2005). Bontis dan Fitz-enz (2002) 

dalam (Ulum,  n.d. 2008) juga menyatakan IC dapat menjadi indikator yang 

tepat untuk mempredikisi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang. Jika perusahaan yang memiliki IC lebih tinggi akan cenderung 

memiliki kinerja masa datang yang lebih baik, maka secara logika, 

intellectual capital juga memiliki hubungan positif dengan kinerja 

keuangan tahun berikutnya (Tan et al,. 2007). 

Menurut hasil penelitian (Putri, 2016) pengelolaan modal 

intelektual yang baik dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan suatu 

perusahaan. (Barokah, n.d. 2018) menunjukkan hasil bahwa VACA, 

VAHU, dan STVA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Serta secara parsial menunjukkan bahwa VACA, VAHU, dan STVA 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan (Artinah and Muslih, 2011) dan (Rahmawati, 2012) meneliti 
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pengaruh intellectual capital terhadap profitabilitas perbankan yang 

terdaftar di Bank Indonesia menunjukkan bahwa Intellectual capital VAIC 

TM berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian (Ivan Herdyanto, 

2013) menunjukkan bahwa Intellectual Capital VAIC berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, ROE, serta ATO perusahaan, tetapi tidak 

signifikan terhadap GR. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bontis et al., 

2015) yang menyatakan bahwa Industri Hotel di Serbia sangat dipengaruhi 

oleh modal fisik. Komponen HCE serta SCE tidak mempengaruhi kinerja 

keuangan secara signifikan. (Salim, 2013) menyatakan bahwa hanya 

komponen SCE yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. (Ciptaningsih, 2013) bahwa nilai VAIC tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. (Gisriana et al., 2017) 

menyatakan bahwa tidak semua komponen berpengaruh pada kinerja 

perusahaan. Secara bersamaan, semua komponen intellectual capital 

memiliki efek signifikan. Namun secara parsial, hanya Capital Employed 

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengembalian Aset. 

Sedangkan Modal Manusia dan Modal Struktural tidak ada pengaruh. 

Dengan adanya hasil penelitian yang masih belum konsisten ini 

membuka peluang untuk dilakukannya penelitian kembali. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di BEI yang berpijak pada 

penelitian (Baroroh, 2013) tentang analisis pengaruh modal intellektual 
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terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu pada tahun 

pengamatan serta sampel perusahaan yang digunakan, di mana peneliti ini 

mengambil sampel dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) mulai tahun 2015-2018 serta kinerja keuangan dalam 

penelitian ini diproksikan oleh retun on asset (ROA). 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana praktik intellectual capital dan kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan di BEI ? 

2. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan di BEI ? 

C.  Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data 4 tahun yaitu tahun 2015-2018  

2. Hanya menggunakan 1 variabel independen yaitu Intellectual Capital 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan adapun dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1) Untuk mendeskripsikan intellectual capital dan kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan di BEI. 

2) Untuk menguji secara empiris pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI. 
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2. Manfaat penelitian : 

1) Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman luas 

serta referensi terhadap kita tentang intellectual capital serta pengaruhnya 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2) Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi banyak 

pihak, terutama investor untuk menilai kinerja Intellectual Capital 

perusahaan sektor perbankan yang ada di Indonesia agar dapat 

menggunakannya sebagai indikasi penilaian terhadap perusahaan tersebut 

agar memiliki keunggulan kompetitif yang lebih. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam 

pengambilan kebijakan serta keputusan terkait perlakuan terhadap 

intellectual capital. 
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