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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perekonomian dunia telah berkembang dengan begitu 

pesatnya. Hal itu ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, 

persaingan yang ketat, dan pertumbuhan inovasi yang luar biasa sehingga 

mengakibatkan banyak perusahaan mengubah cara bisnisnya. Perubahan proses 

bisnis, dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor based business) 

menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based business),  sehingga 

karakteristik utama perusahaan menjadi perusahaan berdasarkan pengetahuan 

(Sawarjuwono, 2003 dalam Fahmi, 2013). Perusahaan-perusahaan yang 

menerapkan knowledge based business akan menciptakan suatu cara untuk 

mengelola pengetahuan sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan 

perusahaan, dengan penerapan knowledge based business, maka penciptaan nilai 

perusahaan akan berubah. 

Kemampuan bersaing perusahaan tidak hanya terletak pada kepemilikan 

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

organisasi, dan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, perusahaan 

semakin menitikberatkan akan pentingnya knowledge assets (aset pengetahuan). 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran 

knowledge assets (aset pengetahuan) adalah intellectual capital (IC) yang telah 
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menjadi fokus perhatian di berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, 

sosiologi, maupun akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000 dalam Ciptaningsih 2013). 

Intellectual capital merupakan isu yang kompleks yang relatif sulit untuk 

dikonsepkan. Pada level ekonomi mikro, intellectual capital mengacu pada 

sumber nilai tambah yang bentuknya tidak berwujud bagi organisasi. Pada 

umumnya IC dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu human capital, 

structural capital, dan relational capital. Human capital meliputipengetahuan, 

keahlian, kompetansi, dan motivasi yang dimiliki karyawan. Structural capital 

mencakup budaya perusahaan, komputer software, dan teknologi 

informasi.Sedangkan relational capital meliputi loyalitas konsumen, pelayanan 

jasa terhadapkonsumen, dan hubungan baik dengan pemasok. 

Penelitian mengenai cara mengukur dan melaporkan intellectual capital 

saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bagi perusahaan dalam 

ekonomi modern ini, intelektual merupakan modal tidak berwujud yang sangat 

penting bagi aset mereka. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia 

masih menggunakan akuntansi tradisional yang menekankan pada penggunaan 

tangible asset. Padahal, dengan adanya perubahan lingkungan bisnis menjadi 

knowledge based business, tangible asset menjadi kurang penting dibandingkan 

dengan intangible asset. Tetapi laporan keuangan tradisional belum berhasil 

menyajikan informasi intellectual capital. Laporan keuangan tradisional tidak 

mampu menyajikan informasi mengenai knowledge based processes dan 

intangble asset. Hal tersebut menjadikan laporan keuangan tradisional tidak 
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mampu menyajikan informasi yang cukup tentang kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai. 

Keterbatasan laporan keuangan dalam menjelaskan nilai perusahaan 

mengakibatkan pelaporan keuangan seringkali dianggap kurang memadai sebagai 

pelaporan kinerja keuangan. Dengan kata lain, informasi akuntansi tidak dapat 

digunakan dalam pembuatan keputusan investasi dan kredit. Seharusnya ada 

informasi lain yang perlu disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan 

sehingga dapat menjelaskan nilai lebih yang dimiliki perusahaan. Hal ini 

menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Misalnya, Pulic dalam (Selvi dan 

Golrida 2013) tidak mengukur secara langsung modal intelektual perusahaan, 

tetapi mengajukan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai 

hasil dari kemampuan intelektual perusahaan (value added intellectual coefficient- 

VAIC
TM

). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap 

pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ada di 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaanjasa (banking dan credit 

agencies other thanbank, insuarance, securities, dan real estate). Pengambilan 

sampel kriteria tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan pada 

kelompok ini termasuk perusahaan yang memiliki karakteristik perusahaan padat 

intellectual capital (high IC-intensive industries). Hal ini menjadi indikator 

penting bagi perusahaan tersebut untuk mengelola sumber daya yang berkaitan 

 Pengaruh Intellectual Capital...Aris Fauzi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2016



4 

 

 

erat dengan intellectual capital, berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti 

memilih perusahaan sektor tersebut. 

Beberapa peneliti di Indonesia juga telah melakukan penelitian sama 

yaitutentang hubungan antara modal intelektual dengan kinerja keuangan 

perusahaandiantaranya penelitian Ulum (2008) yang menginvestisgasi hubungan 

antara valueadded intellectual coefficient (VAIC
TM

) yang terdiri dari physical 

capital, humancapital dan structural capital terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan sektorperbankan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa value added 

intellectualcoefficient (VAIC
TM

) berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Selanjutnya penelitianRitonga Dan Andriyanie (2011) 

Terdapat pengaruh signifikan antara Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap 

Earning Per Share (EPS) dan terdapat pengaruh signifikan antara Human Capital 

Efficiency  (HCE) terhadap Earning PerShare (EPS) namun Structural Capital 

Efficiency (SCE) tidak berpengaruh terhadap Earnings Per Share (EPS).Tri 

Ciptaningsih (2013) mengemukakan bahwa Capital Employed Efficiency (CEE), 

dan Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan (ROE) namun Human Capital Efficiency (HCE) tidak berpengaruh 

positif. Sedangkan Hamidah et al. (2014) Capital Employed Efficiency (CEE) dan 

Human Capital Efficiency (HCE) berpengaruh positif terhadap Earnings Per 

Share (EPS) namun Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh negatif. 

Intellectual capital dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Selvi dan 

Golrida(2013) yang diproksikan sesuai yang diungkapkan Pulic (1998) untuk 

menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intellectual 
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perusahaan yang sesuai dengan tiga kategori tersebut, yaitu VAIC
TM

(value added 

intellectual coefficient). Komponen utama dari VAIC
TM

dapat dilihat dari sumber 

daya perusahaan, yaitu physical capital yang dihitung dengan CEE (Capital 

Employed Efficiency), human capital yang dihitung dengan HCE (Human Capital 

Efficiency), structural capital yang dihitung dengan SCE (Structural Capital 

Efficiency), dan kinerja perusahaan diproksikan dalam ROE (Return on Equity) 

dan EPS (Earnings Per Share). Lebih lanjut Pulic menyatakan bahwa intellectual 

ability (yang kemudian disebut dengan VAIC™) menunjukkan bagaimana kedua 

sumber daya tersebut (physical capital dan intellectual potential) telah secara 

efisien dimanfaatkan oleh perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, pengkuran tentang intellectual 

capitalmenunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang 

menunjukkan pengaruh yang positif maupun pengaruh negatif antara variabel 

dependen (ROE dan EPS) dan independen (CEE, HCE dan SCE). Selain itu, 

laporan keuangan belum menyajikan intellectual capital pada laporan keuangan 

perusahaan, maka peneliti tertarik meneliti pengaruh intellectual capital pada 

kinerja keuangan yang diukur oleh ROE dan EPS. Adapun judul penelitian yang 

diambil adalah “Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2014”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah Capital Employed Efficiency (CEE) berpengaruh positif terhadap 

Return On Equity (ROE)? 

2. Apakah Human Capital Efficiency (HCE) berpengaruh positif terhadap 

Return On Equity (ROE)? 

3. Apakah Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh positif terhadap 

Return On Equity (ROE)? 

4. Apakah Capital Employed Efficiency (CEE) berpengaruh positif terhadap 

Earning Per Share (EPS)? 

5. Apakah Human Capital Efficiency (HCE) berpengaruh positif terhadap 

Earning Per Share (EPS)? 

6. Apakah Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh positif terhadap 

terhadap Earning Per Share (EPS)? 

 

1.3 Pembatasan masalah 

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah 

dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut sebagai berikut. 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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2. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan jasa(banking dan credit 

agencies other thanbank, insurance, securities, dan real estate). 

3. Tahun penelitian yang digunakan adalah 2011-2014. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Capital Employed Efficiency (CEE) 

terhadap return on equity (ROE). 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif Human Capital Efficiency (HCE) 

terhadap return on equity (ROE). 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif Structural Capital Efficiency (SCE) 

terhadap return on equity (ROE). 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif Capital Employed Efficiency (CEE) 

terhadap  Earning Per Share (EPS). 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif Human Capital Efficiency (HCE) 

terhadap  Earning Per Share (EPS). 

6. Untuk mengetahui pengaruh positif Structural Capital Efficiency (SCE) 

terhadap Earning Per Share (EPS). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikaan manfaat atau 

kegunaan sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah wawasan 

mengenai  intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan jasa. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI), 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif agar 

perusahaan dapat menampilkan performa terbaik di pasar internasional. 

3. Bagi Dunia Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi ataupun data pembanding sesuai bidang yang akan diteliti, 

menambah wawasan pengetahuan, serta dapat memberikan bukti empiris dari 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh modal 

intellectualcapital terhadap kinerja keuangan. 

4. Bagi Investor 

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan. 
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