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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam ekonomi muncul sistem perbankan yang memainkan peran penting 

untuk pertumbuhan ekonomi (Wasim et al, 2012). Keberadaan Bank menjadi 

salah satu sektor yang diharapkan mampu berperan aktif untuk menunjang 

pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Peran tersebut diwujudkan dalam 

fungsi utamanya menjadi lembaga perantara antara pemilik modal dan pelaku 

usaha. Dengan demikian, pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman modal untuk 

menunjang usahanya dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan permodalannya 

sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian.  

Perekonomian global pada sepuluh tahun terakhir ditandai dengan hadirnya 

industri-industri baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

melengkapi industri berbasis sumber daya fisik yang sebelumnya mendominasi. 

Sejalan dengan perubahan perekonomian yang memiliki karakteristik ekonomi 

berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan industri baru yang berbasis 

pengetahuan, maka kesejahteraan suatu perusahaan akan bergantung pada 

penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan yang dimiliki. 

Industri baru yang berbasis pengetahuan antaralain industri elektronik, 

industri-industri yang bergerak dibidang penelitian, industri yang bergerak 

dibidang pelayanan jasa, maupun dalam bidang keuangan, telah memanfaatkan 

pengembangan yang diciptakan untuk bersaing dalam memberikan pelayanan 

terbaiknya kepada konsumen. Dalam kegiatan produksinya, industri tersebut lebih 

berpedoman pada pendayagunaan potensi sumber daya karyawan dari pada aset 

fisik yang dimiliki perusahaan. 

Laporan keuangan yang biasanya berfokus pada kinerja perusahaan, mulai 

dinilai kurang memadai dalam melaporkan kinerja perusahaan (Herdyanto dan 

Nasir, 2013). Ada beberapa Informasi yang perlu untuk diberikan kepada 

pengguna laporan keuangan tentang adanya keunggulan yang di miliki 

perusahaan. Keunggulan tersebut berupa Adanya inovasi, penemuan, pengetahuan 

dan perkembangan karyawan, dan hubungan yang baik dengan para konsumen, 
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yang dapat diistilahkan sebagai Knowledge Capital (modal pengetahuan) atau 

Intellectual Capital (modal intelektual). 

Pembahasan tentang Intellectual Capital tentu berkaitan dengan Sumber Daya 

Manusia dalam perusahaan. Dalam Akuntansi, Intellectual Capital di kategorikan 

dalam Intangibel Asset (aset tidak berwujud). Akantetapi pada kenyataannya 

peran manusia sebagai Human Capital belum diperlakukan sebagai aset yang 

lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan. Hal ini dibuktikan dari masih 

sedikitnya perusahaan yang memiliki perencanaan karir bagi semua karyawan 

yang telah lama mengabdikan dirinya pada perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN INOVASI TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015) ”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dimaksud guna menunjukkan masalah yang akan diteliti, 

sehingga akan dapat di pahami dengan jelas. Berdasarkan latar belakang tersebut 

masalah utama dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Intellectual Capital yang terdiri dari Value Added Capital Efficiency 

(VACE), Value Added Human Capital (VAHU), Structural Capital Value 

Added (SCVA) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di 

Indonesia terhadap Return On Asset ( ROA ). 

2. Apakah Inovasi yang diproksi jumlah ATM dan jumlah kantor berpengaruh 

kepada Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia terhadap Return On Asset  

( ROA ) 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan kepada latar belakang permasalah tersebut, sehingga tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Intellectual Capital yang terdiri dari Value 

Added Capital Efficiency (VACE), Value Added Human Capital (VAHU), 

Structural Capital Value Added (SCVA) terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan di Indonesia terhadap Return On Asset (ROA ). 

2. menganalisa pengaruh Inovasi yang terdiri dari jumlah ATM dan jumlah 

kantor terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia terhadap Return 

On Asset ( ROA ) 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: 

1. Manfaat secara Teoritis 

a. Bagi Penulis, sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan terkait 

permasalah yang diteliti. 

b. Bagi Peneliti, berikutnya sebagai sarana referensi bagi peneliti 

yang melakukan penelitian yang terkait dengan Intelectual Capital, 

Inovasi 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan bagi 

meningkatkan kinerja Perbankan. 

b. Sebagai sarana Informasi yang dapat digunakan oleh investor 

dalam menginvestasikan Dananya 

 

 

 

 

 

 

 

 


