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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi, inovasi, teknologi dan persaingan yang ketat pada abad ini 

memaksa perusahaan-perusahaan mengubah cara mereka menjalankan 

bisnisnya dari resources-based business menjadi knowledge based business. 

Organisasi lebih mengandalkan knowledge dalam mempertajam daya 

saingnya. Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan ini, maka 

modal yang konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan 

dan aktiva fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal 

yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.  

Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan 

dapat diperoleh bagaimana cara menggunakan sumber daya lainnya secara 

efisien dan ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing 

(Rupert, 1998; Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Dengan adanya perubahan 

lingkungan bisnis menjadi knowledge based business, para bisnis mulai 

menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan 

aktiva berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan 

organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Berkembangnya 

perusahaan akan bergantung pada bagaimana kemampuan manajemen untuk 

mengolah sumber daya perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan 

sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif perusahaan yang 

berkelanjutan (Pramelasari, 2010).  
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Nilai knowledge suatu perusahaan secara eksplisit dinyatakan oleh 

intellectual capital sebagai akumulasi dari human capital, structural capital 

dan physical capital yang menggambarkan kemampuan atau kapabilitas 

perusahaan untuk menghasilkan produk terbaik secara efisien. Disamping 

memiliki kemampuan (ability) perusahaan juga harus memiliki peluang dan 

kesempatan (opportunity) untuk melakukan transaksi dengan pihak lain atau 

stakeholder (Habiburrochman, 2008). 

Implementasi modal intelektual merupakan sesuatu yang masih baru, 

bukan saja di Indonesia tetapi juga di lingkungan bisnis global, hanya 

beberapa negara maju saja yang telah mulai untuk menerapkan konsep ini, 

contohnya Australia, Amerika dan negara-negara Skandinavia. Pada umumnya 

kalangan bisnis masih belum menemukan jawaban yang tepat mengenai nilai 

lebih apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai lebih ini sendiri dapat berasal 

dari kemampuan berproduksi suatu perusahaan sampai pada loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan. Nilai lebih ini dihasilkan oleh intellectual 

capital yang dapat diperoleh dari budaya pengembangan perusahaan maupun 

kemampuan perusahaan dalam memotivasi karyawannya sehingga 

produktivitas perusahaan dapat dipertahankan atau bahkan dapat meningkat.  

Intellectual capital (IC) masih belum dikenal secara luas di Indonesia. 

Sampai dengan saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung 

menggunakan conventional based dalam membangun bisnisnya sehingga 

produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Di samping 

itu, perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan perhatian lebih 
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terhadap human capital, structural capital, dan customer capital. Padahal, 

semua ini merupakan komponen pembangun modal intelektual perusahaan. 

Kesimpulan ini dapat diambil karena minimnya informasi tentang modal 

intelektual di Indonesia (Abidin, 2000, dalam Benny dan Syafruddin, 2008). 

Konsep  modal intelektual (Intellectual Capital/IC) awalnya mulai 

muncul dalam pers populer pada awal 1990-an (Stewart, 1991; 1994). Modal 

intelektual telah mendapat perhatian lebih, bagi para akademisi, perusahaan 

maupun para investor. Modal intelektual dapat dipandang sebagai 

pengetahuan, dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan pengalaman yang 

dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997). Masalah 

sebenarnya dengan modal intelektual yaitu terletak pada pengukurannya. Para 

peneliti berusaha menemukan cara yang dapat diandalkan untuk mengukur 

aktiva tak berwujud dan modal intelektual. 

Di Indonesia sendiri intellectual capital berkembang sejak PSAK No 

19 (revisi 2010) tentang aset tidak berwujud yang disahkan oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan. Menurut PSAK No. 19 aset tidak berwujud 

adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud 

fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan 

barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan 

administratif (IAI, 2002).  

Paragraph 09 dari pernyataan tersebut menyebutkan beberapa contoh 

dari aset tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain 

dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, 
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pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk). 

Selain itu juga ditambahkan piranti lunak komputer, hak paten, hak cipta, film 

gambar hidup, daftar pelanggan, hak pengusahaan hutan, kuota impor, 

waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, 

hak pemasaran dan pangsa pasar. 

Menurut Pulic (1998), tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis 

pengetahuan adalah untuk menciptakan value added. Sedangkan untuk dapat 

menciptakan value added dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical 

capital (yaitu dana-dana keuangan) dan intellectual potential 

(direpresentasikan oleh karyawan dengan segala potensi dan kemapuan yang 

melekat pada mereka). Lebih lanjut Pulic (1998) menyatakan bahwa 

intellectual ability (yang kemudian disebut dengan VAIC™) menunjukkan 

bagaimana kedua sumber daya tersebut (physical capital dan intellectual 

potential) telah secara efisiensi dimanfaatkan oleh perusahaan. 

Meluasnya penerimaan atau pengakuan intellectual capital sebagai 

keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai perusahaan menyebabkan 

metode pengukuran yang tepat masih terus dikembangkan. Karena masalah 

sebenarnya dalam intellectual capital adalah pengukurannya. Kemudian Pulic 

(2000) dalam Chen et al (2005) mengembangkan metode tidak langsung untuk 

mengukur Intellectual Capital yaitu mengajukan suatu ukuran untuk menilai 

efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual 

perusahaan (Value Added Intellectual Coefficient – VAIC™). Komponen 

utama dari VAIC™ dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu physical 
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capital (VACA – value added capital employed), human capital (VAHU – 

value added human capital), dan structural capital (STVA – structural capital 

value added). 

Kinerja keuangan yang digunakan adalah profitabilitas Return on asset 

(ROA) mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

total aset yang dimilikinya, Assets Turn Over (ATO) menunjukkan tingkat 

efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan 

volume penjualan tertentu, Growth Revenue (GR) yang mengukur perubahan 

pendapatan perusahaan, dan  Annual Stock Return (ASR) mengukur perubahan 

harga saham termasuk dividen. Pemilihan indikator kinerja tersebut mengacu 

pada penelitian Maditinos et al. (2011). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Maditinos et al. (2011) adalah penelitian ini dilakukan di Indonesia 

dan perusahaan yang dipilih adalah sektor perbankan dan sedangkan Maditinos et 

al. (2011) adalah perusahaan go public. Sektor perbankan dipilih karena 

menurut Firer dan William (2003) industri perbankan adalah salah satu sektor 

yang paling intensif IC-nya. Selain itu, dari aspek intelektual, secara 

keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan 

dengan sektor ekonomi lainnya (Ulum 2007).  

Di negara berkembang, seperti di Indonesia, keberadaan sebuah bank 

menjadi sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Di samping itu 

sektor perbankan merupakan sektor bisnis yang bersifat “intellectually 

intensive” (Kamath, 2007), dan juga termasuk sektor jasa, di mana layanan 

pelanggan sangat bergantung pada intelek/ akal/ kecerdasan modal manusia. 

Maka penting dilakukan penelitian yang mengambil sampel penelitian pada 
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perbankan. Perbankan merupakan salah satu industri yang masuk dalam 

kategori industri berbasis pengetahuan (knowledge based-industries) yaitu 

industri yang memanfaatkan inovasi-inovasi yang diciptakannya sehingga 

memberikan nilai tersendiri atas produk dan jasa yang dihasilkan bagi 

konsumen (Ambar, 2004). 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh intellectual capital 

terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, di mana pada umumnya 

penelitian-penelitian tersebut dilakukan di luar negeri. Beberapa penelitian 

tersebut di antaranya adalah : 

Penelitian Khani et al. (2011), menunjukan bahwa intellectual capital 

berpengaruh positif terhadap market to book ratio, return on asset, dan asset 

turnover. Penelitian tersebut menggunakan 52 perusahaan di Kurdestan Iran, 

kemudian penelitian Clarke et al. (2011) menunjukan bahwa intellectual 

capital berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, pertumbuhan laba dan 

produktivitas karyawan. Penelitian dilakukan di Australia dengan sampel 

sebanyak 2161 perusahaan-perusahaan yang go public di Australian Stock 

Exchange selama tahun 2004-2008, sedangkan penelitian Chan (2009) 

menunjukan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap ROA dan 

ROE. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan-

perusahaan yang go public di Hongkong Stock Exchange selama tahun 2001-

2005, yang tergabung Hang Seng Index. Jumlah perusahaan sampel sebanyak 

156 perusahaan.  
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Penelitian Ulum dkk (2008), menunjukan bahwa intellectual capital  

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, kinerja keuangan masa depan 

dan ROGIC (Rate of Gowth of a Company’s IC) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan masa depan, yang di ukur dengan ROA, ATO, dan GR. 

Dalam hal ini diproksikan dengan VAIC™ terhadap kinerja keuangan 

perusahaan sektor perbankan di Indonesia, kemudian penelitian Kuryanto dkk 

(2008) menunjukan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap 

ROE, EPS, dan ASR. Dengan 73 perusahaan dagang, manufaktur, jasa, dan 

properti yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel pada tahun 2003-

2005 sedangkan penelitian Witoko (2009) menunjukan bahwa intellectual 

capital dan rata-rata pertumbuhan intellectual capital berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja Keuangan Perbankan Go Public di Indonesia. Data 

yang diperoleh merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan 

tahunan perbankan go public yang terdaftar di BEI antara periode 2005-2007.  

Bukti-bukti empiris tersebut menunjukan adanya persamaan hasil 

antara penelitian yang dilakukan di luar negeri dan di Indonesia. Penelitian 

diluar negeri dan di Indonesia menunjukkan bahwa intellectual capital 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi hasil penelitian Ulum, 

dkk (2008), berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu bahwa ROGIC 

(Rate of Growth’s of a Intellectual Capital) tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja keuangan masa depan dan penelitian Kuryanto dkk (2008), 

menyatakan bahwa intellecual capital tidak berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. 
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Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik mengambil judul: “PENGARUH 

INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah VACA (physical capital) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan? 

2. Apakah VAHU (human capital) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan? 

3. Apakah STVA (structural capital) berpengaruh terhadap kinerja keuangan   

perusahaan? 

4. Apakah Physical Capital, Human Capital dan Structural Capital 

(Intellectual Capital/VAIC™ ) secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 



9 

 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh VACA (physical capital) terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh VAHU (human capital) terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh STVA (structural capital) 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Physical Capital, Human Capital 

dan Structural Capital (Intellectual Capital/ VAIC™) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada 

peneliti maupun pihak lain. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi peneliti untuk 

menambah pengetahuan, khususnya pengetahuan yang sifatnya empiris 

mengenai faktor penentu kinerja keuangan perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi empiris 

bagi peneliti lain, yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan. 

3. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

pembaca dan tambahan informasi bagi pihak lain yang ingin mempelajari 

intellectual capital dan pengaruhnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang 

menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara menyeluruh. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori yang diperlukan 

untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 

rumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

serta rumusan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode atau 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis 

penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilaan 

sampel, data dan sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian deskripsi data hasil penelitian, 

menggunakan uji partial least square, uji outer model, dan uji inner model. 

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, 

saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan penelitian selanjutnya dan 

keterbatasan penelitian. 


