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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis yang semakin ketat dan banyaknya perusahaan yang 

terus berkembang di berbagai sektor menuntut perusahaan untuk mampu 

mengikuti perkembangan bisnis yang ada. Perusahaan terus bersaing agar 

lebih maju dan unggul dibandingkan perusahaan lain untuk memaksimalkan 

laba yang akan diperoleh. Keunggulan kompetitif perusahaan tidak ditentukan 

dari kepemilikan dan penggunaan faktor-faktor produksi konvensional seperti 

mesin-mesin atau tenaga kerja lainnya, tetapi lebih pada penggunaan faktor 

produksi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Perkembangan bisnis 

saat ini menuntut perusahaan untuk mengubah bisnis yang berbasis tenaga 

kerja (labor based business) menjadi bisnis yang berbasis pengetahuan 

(knowledge based business) yang memiliki karakteristik utama ilmu 

pengetahuan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003:35). 

Menurut penelitian Yuniasih (2010) modal intelektual (Intellectual 

Capital/IC) merupakan topik yang baru berkembang beberapa tahun 

belakangan ini. Di Indonesia, fenomena IC mulai berkembang terutama 

setelah munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 

(revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud. Didalamnya menyatakan bahwa 

aktiva tidak berwujud adalah aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
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menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya, atau untuk tujuan administratif. 

Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan dan selanjutnya akan menjadi informasi yang 

menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2014:22). Para 

pelaku pasar modal seringkali menggunakan informasi tersebut sebagai tolak 

ukur atau pedoman dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu 

perusahaan. Oleh sebab itu laporan keuangan akan bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. 

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah 

satunya yang hangat diperbincangkan adalah IC. Pengetahuan menjadi sumber 

daya yang strategis bagi organisasi untuk memiliki keunggulan kompetitif 

dalam dunia bisnis. Perkembangan dan kemakmuran perusahaan tergantung 

pada penciptaaan transformasi dan kapitalisasi pengetahuan. IC terdiri dari 

tiga komponen yaitu human capital efficiency (efektivitas sumber daya 

manusia), structural capital efficiency (efisiensi strategi dalam perusahaan), 

dan capital employed efficiency (efisiensi hubungan dengan pihak eksternal). 

Salah satu informasi yang dibutuhkan investor untuk menilai 

kapabilitas perusahaan ialah informasi IC. Informasi ini dibutuhkan untuk 

menciptakan kekayaan di masa mendatang dengan lebih baik. 

Perkembangannya telah menarik perhatian para peneliti selama beberapa 

tahun terakhir (Kurniawan, 2013). Berdasarkan penelitian akuntansi, IC 



3 
 

 
 

dikaitkan dengan aset tak berwujud, pengetahuan, dan inovasi yang 

digambarkan sebagai aset berharga yang semakin berkembang dalam ekonomi 

berbasis pengetahuan. 

Berdasarkan Resource-Based Theory disimpulkan bahwa IC memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai sumber daya unik yang mampu menciptakan 

keunggulan kompetitif perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai bagi 

perusahaan. Selain itu, IC juga dapat digunakan untuk menyusun dan 

menerapkan strategi sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

menjadi semakin baik. Penelitian tentang IC telah banyak dilakukan. 

Penelitian Kuryanto dan Syafruddin (2008) membuktikan bahwa IC tidak 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian Ulum et al (2008) dan Kurniawan (2013) yang membuktikan bahwa 

IC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Hubungan antara IC terhadap kinerja keuangan telah banyak dianalisis 

pada beberapa penelitian di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia 

sendiri, penelitian tentang IC terhadap kinerja keuangan pernah diteliti oleh 

Siahaan (2013), Haldami dan Martaningtyas (2014), Soegeng dan Mursida 

(2014), sedangkan peneliti dari luar adalah Afroze (2011), Ismail dan Karem 

(2011), Carrington dan Michael (2013), Mehri et al (2013), Hudgins (2014), 

dan Nimtrakoon (2015). Walaupun banyak penelitian mengenai pengaruh IC 

terhadap kinerja keuangan, namun hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 
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Motivasi penelitian ini dikarenakan adanya ketidaksamaan hasil 

penelitian antara penelitian terdahulu. Motivasi lainnya adalah terdapat saran 

untuk penelitian berikutnya bisa menggunakan ukuran kinerja yang lainnya 

agar bisa menghasilkan RSquare yang lebih baik. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Rismawati dan Sanjaya (2013), menunjukkan nilai RSquare 

yang diperoleh relatif kecil, yaitu kurang dari 10%. Menurut Ghozali (2011) 

nilai RSquare yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas, sehingga 

diperlukan pengukuran variabel kinerja lainnya yang diharapkan dapat 

meningkatkan RSquare.  

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh IC terhadap kinerja 

keuangan perusahaan publik di Indonesia. Dengan mengacu pada penelitian 

Wijayani (2017), penulis ingin mereplikasi penelitian tersebut. Namun 

demikian terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini. Adapun perbedaaan atas penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah:  

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu IC, ROA, 

ROE, EPS, sedangkan peneliti variabel EPS tidak diteliti namun 

menambahkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) dan Net Profit Margin 

(NPM). 

b. Terbatasnya hasil penelitian sebelumnya hanya untuk sejumlah objek 

penelitan itu saja dan terbuka kemungkinan hasil yang berbeda apabila 

menambahkan jumlah sampel atau periode yang lebih panjang. Penelitian 
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ini menambah periode pengamatan menjadi empat tahun, obyek 

penelitian, dan indikator pengukuran dari kinerja keuangan, sehingga 

diharapkan hasil yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya dan digeneralisir. 

Berdasaran latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian 

“PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di BEI).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

dirumuskan empat permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Intellectual Capital (IC)  berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA)? 

2. Apakah Intellectual Capital (IC) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan Return On Equity (ROE)? 

3. Apakah Intellectual Capital (IC) berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan Debt to Equity Ratio (DER)? 

4. Apakah Intellectual Capital (IC) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan Net Profit Margin (NPM)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis pengaruh Intellectual Capital (IC) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan Return On Asset (ROA). 

2. Menganalisis pengaruh Intellectual Capital (IC) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan Return On Equity (ROE). 

3. Menganalisis pengaruh Intellectual Capital (IC) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan Debt to Equity Ratio (DER). 

4. Menganalisis pengaruh Intellectual Capital (IC) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan Net Profit Margin (NPM). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan tambahan masukan serta wawasan pengetahuan tentang hal-

hal yang berkaitan dengan IC dan memberi kontribusi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai IC di Indonesia dan menambah wawasan mengenai 

pengaruh dari IC terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. 

2. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan dan 

strategi yang akan diambil, Sebagai petunjuk bagi kinerja manajer dalam 

mengelola IC yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai bagi 

perusahaan (firm’s value creation). 

 

 



7 
 

 
 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya 

yang sejenis agar penelitian ini bisa lebih baik. 

 

E. Sitematika Penelitian 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian 

IC, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen, 

serta teknik analisis data.  
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, dan 

pembahasan atas hasil analisis data.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 


