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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

Keberhasilan pembangunan ekonomi di masa lalu sangat tergantung 

pada penggunaan aset tidak berwujud (tangible aset), untuk dapat menciptakan 

nilai tambah bagi kesejahteraan perusahaan. Namun, dalam era ekonomi 

informasi saat ini, keberhasilan pembangunan ekonomi akan tergantung pada 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan. Institut Ekonomi Washington, 

d.c., mencatat bahwa nilai ekonomi produktivitas suatu negara tergantung pada 

keterampilan dan pengetahuan tenaga kerjanya, kemampuan perusahaan dalam 

memecahkan masalah bisnis, yang pada gilirannya mendorong nilai pasar 

perusahaan (Akpinar 2014).  

Perusahaan harus memiliki daya saing, jika ingin memenangkan 

persaingan di era persaingan bebas. Salah satu keunggulan kompetitif 

perusahaan adalah intellectual capital. Di era persaingan global, modal 

intelektual akan menjadi keuntungan utama perusahaan. Intellectual Capital 

(IC) adalah bagian dari aset pengetahuan perusahaan, yang merupakan salah 

satu aset tidak berwujud (Nuryaman 2015).  

Pada umumnya Intellectual Capital (IC) dikelompokkan menjadi tiga 

komponen, yaitu human capital, structural capital dan relational capital. 

Human capital meliputi pengetahuan, keahlian, kompetansi dan motivasi yang 

dimiliki karyawan. Structural capital mencakup budaya perusahaan, komputer 
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software, dan teknologi informasi. Sedangkan relational capital meliputi 

loyalitas konsumen, pelayanan jasa terhadap konsumen, dan hubungan baik 

dengan pemasok (Harianto 2013). 

Salah satu informasi yang dibutuhkan investor untuk menilai 

kapabilitas perusahaan ialah informasi Intellectual Capital (IC). Informasi ini 

dibutuhkan untuk menciptakan kekayaan dimasa datang dengan lebih baik. 

Perkembangannya telah menarik perhatian para peneliti selama beberapa tahun 

terakhir (Kurniawan 2013). Berdasarkan penelitian akuntansi, Intellectual 

Capital (IC) dikaitkan dengan aset tak berwujud, pengetahuan, dan inovasi 

yang digambarkan sebagai aset berharga yang semakin berkembang dalam 

ekonomi berbasis pengetahuan. (Kurniawan 2013). 

Di negara-negara berkembang penelitian tentang IC mulai bermunculan 

salah satunya di Indonesia, fenomena IC di Indonesia mulai berkembang 

terutama setelah munculnya PSAK No. 19  tentang aktiva tidak berwujud. 

Meskipun tidak dinyatakansecara eksplisit sebagai IC, namun kurang lebih IC 

telah mendapat perhatian. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud adalah 

aktiva 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.   

Meskipun PSAK 19 yang di dalamnya secara implisit menyinggung 

tentang IC telah mulai diperkenalkan sejak tahun 2000, namun dalam dunia 

praktek IC masih belum dikenal secara luas di Indonesia. Menurut  Ulum 
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(2009) sebagian besar perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan 

conventional based dalam bisnisnya sehingga produk yang dihasilkan masih 

kurang kandungan teknologi. Artinya, perusahaan belum terlalu 

memperhatikan masalah human capital, structural capital, dan customer 

capital, padahal semua ini merupakan elemen pembangun IC perusahaan. 

Fenomena “The Death of Samurai” yang terjadi pada tahun 2012 adalah 

salah satu kegagalan dari perusahaan yang belum mengedepankan intellectual 

capital. Panasonic salah satu perusahaan raksasa di Jepang, tidak luput dari 

kegagalan intellectual capital ini. Harmony culture error dalam manajemen 

Panasonic menjadi penyebab jatuhnya perusahaan elektronik tersebut, dimana 

pada era digital seperti saat ini, kecepatan adalah kunci. Speed in decision 

making, speed in product development, dan speed in product launch dalam hal 

ini perusahaan Jepang tertinggal dikarenakan budaya mereka yang sangat 

mengagungkan harmoni dan konsensus. Terjadinya fenomena Panasonic, 

menunjukan bahwa inovasi yang merupakan bagian dari intellectual capital 

sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada masa pasar bebas seperti ini 

persaingan ekonomi global sangat kuat, untuk menghadapi kuatnya persaingan 

ekonomi global, diungkapkan bahwa pengakuan intellectual capital adalah 

sebuah kekuatan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Huang & Liu 

dalam Sharabati et al., 2010). 

Intellectual capital merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh 

manajemen perusahaan, IC dapat mencerminkan sejauh mana kekayaan 
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pengetahuan yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut (Pulic 1998) tidak mengukur secara 

langsung IC perusahaan, tetapi 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 human capital, 

structural capital dan physical capital. VAIC™ tengah banyak digunakan, 

baik dalam praktek dunia bisnis maupun akademik (Ulum, 2008). 

Di Indonesia terdapat sistem perbankan ganda, yaitu perbankan 

berdasarkan syariah dan konvensional, hal mendasar yang membedakan antara 

bank syariah dengan bank konvensional adalah produk dan jasa perbankan 

yang ditawarkan serta cara pembagian keuntungannya. Bank konvensional 

menerapkan sistem bunga, menghalalkan kegiatan yang diharamkan dalam 

Islam dan bersifat komersial. Berbeda dengan bank syariah yang memiliki 

karakteristik antara lain tidak menerapkan sistem bunga, menggunakan metode 

bagi hasil dan jual beli, hanya memberikan pembiayaan pada kegiatan usaha 

yang halal. Walaupun berbeda karakteristik, namun keduanya sama termasuk 

dalam kategori “intellectually intensive”. Maka kedua jenis bank tersebut 

dituntut untuk memiliki karyawan yang berkompetensi agar lebih berinovasi 

dalam mengembangkan produk dan memajukan perusahaan Riza (2017).  

Namun di sisi lain masalah yang timbul adalah pada saat ini perbankan 

syariah masih kekurangan akan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi dalam bidang ekonomi Islam atau perbankan syariah secara 
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khusus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karyawan bank syariah yang tidak 

memiliki latar belakang pendidikan berbasis ekonomi syariah. Hal ini menjadi 

salah satu faktor melambatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. 

Sementara itu, SDM perbankan konvensional sudah bagus karena perbankan 

konvensional sudah lebih lama mengakar. Akan tetapi, belum banyak 

pembuktian secara empiris bahwa bank konvensional memiliki intellectual 

capital yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah (Budiharti, 2016). 

Berdasarkan statistik perbankan syariah data Juli 2018 saat ini jumlah bank 

syariah di Indonesia berjumlah 202 sedangkan bank umum syariah di Indonesia 

berjumlah 13. Statistik Perbankan Syariah-Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Penilaian terhadap kinerja sebuah bank dapat dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Penilaian terhadap kinerja 

bank dalam hal ini kinerja keuangan sangat penting bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan seperti pemilik perusahaan, manajer, para kreditur, karyawan 

dan nasabah bank dalam melakukan pengambilan keputusan (Andriana 2014).  

Perusahaan yang dapat memaksimalkan sumber daya yang berada 

didalam perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut diyakini dapat 

menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif yang berpengaruh 

terhadap peningkatan financial performance. Salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur financial performance menggunakan profitabilitas 

yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). ROA penting bagi bank 

karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 
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menghasilkan keuntungan dengan mamanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

(Riza 2017).  

Menurut data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 

ditahun 2011-2017 secara umum perkembangan ROA BUS dapat dilihat dalam 

grafik berikut: 

Sumber: SPS-OJK data diolah 

 Gambar 1.1 Grafik ROA Bank Umum Syariah (BUS) 
 

Maisaro (2015) menyatakan sumber daya perbankan yang baik akan 

menghasilkan kinerja yang baik pula dan hasilnyaakan berbeda jika dikelola 

oleh orang yang berbeda, hal ini yang menimbulkan persaingan yang sangat 

ketat dalam dunia perbankan untuk memancing sumber daya manusia yang 

intelek. Oleh karena itu, untuk mendorong kinerja keuangan perbankan perlu 

dilakukan pengukuran (IC) yang dilihat dari kinerja physical capital, human 
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Kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor intellectual capital 

yang sangat beragam. Faktor pertama yaitu physical capital. Physical capital 

atau modal fisik menunjukkan hubungan harmonis dengan mitranya, baik dari 

pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar (Salim & Karyawati, 

2013). Physical capital ini dikenal dengan istilah capital employed (CE). 

Capital Employed mengacu pada financial capital perusahaan yang terdiri dari 

monetary capital dan physical capital. (Artinah, 2011). Pengelolaan yang baik 

atas sumber daya perusahaan dalam bentuk capital asset diyakini akan 

meningkatkan nilai pasar dan kinerja perusahaan (Pramelasari, 2010). Teori 

yang menggambarkan physical capital adalah teori legitimasi. Teori legitimasi 

menyatakan bahwa perusahaan secara berkelanjutan mencari cara untuk 

menjamin operasi mereka berada dalam batas norma yang berlaku di 

masyarakat (Deegan, 2004). Dalam teori legitimasi juga menyatakan bahwa 

perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan kapasitas intellectual capital-

nya dalam laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari publik atas 

kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pengakuan legitimasi publik menjadi 

penting untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam lingkungan sosial 

perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2016) physical 

capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun 

bertentangan dengan penelitian Dalam penelitian Qaharuana (2016) physical 

capital juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Suhendah (2012) yang menunjukkan bahwa physical capital ternyata 
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berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, dengan profitabilitas sebagai indikator kinerja 

keuangan. Sedangkan dalam penelitian Andriana (2014) menunjukkan 

physical capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.  

Faktor yang kedua yaitu human capital. Human capital mencerminkan 

kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu organisasi yang 

direpresentasikan oleh karyawannya (Bontis 2008). Human capital meliputi 

pengetahuan individu dari suatu organisasi yang ada pada pegawainya yang 

dihasilkan melalui kompetensi, sikap dan kecerdasan intelektual (Artinah 

2011). Karyawan yang berkeahlian dan berketerampilan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan dan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Teori 

yang menggambarkan human capital adalah teori stakeholder yang 

didalamnya mengemukakan jika setiap karyawan dituntut untuk selalu 

memberikan hal yangterbaik bagi perusahaan dan terus dipacu 

untukmeningkatkan value added perusahaan. Hal inid iyakini akan 

meningkatkan inovasi baik berupaproduk ataupun efisiensi dalam biaya, dan 

akanmeningkatkan return yang semakin baik padaperusahaan di masa 

mendatang. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dianing (2017) human capital 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dialkukan oleh Nurhasanah (2017) human 

capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
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perusahaan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2014) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2017) 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.  

Faktor yang ketiga adalah structural capital. Structural capital 

menunjukkan pengetahuan yang akan tetap ada dalam perusahaan yang bersifat 

bukan manusia, seperti: rutinitas perusahaan, prosedur, sistem, budaya, dan 

database (Salim & Karyawati, 2013). Structural capital timbul dari proses dan 

nilai organisasi yang mencerminkan fokus internal dan eksternal perusahaan 

disertai pengembangan dan pembaharuan nilai untuk masa depan (Suhendah, 

2012). Teori yang menggambarkan adalah resource based theory yang 

mengemukakan bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila 

perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul. Menciptakan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan dapat mengembangkan 

sumber daya yang dimiliki agar bernilai, tidak mudah ditiru, tidak tergantikan, 

dapat diandalkan dan berbeda dari perusahaan lain Barney (2001).  

Hasil penelitian Nuryaman (2015) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan bahkan structural capital memiliki pengaruh 

terbesar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Muhanik (2014) dalam penelitiannya structural capital pengaruh 

yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Wayan Anggara (2018) structural capital tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan . Sama halnya dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Qoharuan (2016) dengan hasil penelitiannya bahwa structural 

capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Dari uraian penelitian terdahulu menunjukan bahwa hasil penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kenerja keuangan masih beragam 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor- faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian Nurhasanah (2017) yang meneliti tentang pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perdagangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. alasan peneliti 

mereplikasi penelitian Nurhasanah (2017) adalah selain untuk menguji kembali 

hasil penelitian terdahulu juga untuk mengembangkan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dialkukan oleh 

Nurhasanah (2017) terletak pada periode penelitian dan objek penelitian. 

Periode dalam penelitian ini adalah 2013-2017, dengan alasan laporan 

keuangan yang digunakan peneliti adalah laporan keuangan yang paling baru, 

selain itu belum diteliti oleh peneliti- peneliti sebelumnya sehingga diharapkan 

bisa mendapatkan keterbaruan hasil penelitian.  

Alasan penelitian ini memilih perbankan syariah karena peneliti ingin 

meneliti sejauh mana bank umum syariah di Indonesia berkembang terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dan berpengaruh terhadap intellectual capital. 

Alasan  lain penelitian ini memilih perbankan syariah karena pada era 
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perkembangan teknologi informasi ini perbankan syariah dituntut untuk 

mengikutinya, sehingga memicu tumbuhnya minat dalam intellectual capital, 

bank syariah menjadi bagian dalam bisnis modern yang berbasis ekonomi 

islam. Dimana intellectual capital akan menjadi aset yang sangat bernilai bagi 

bank syariah. Pentingnnya penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui 

faktor intellectual capital mempengaruhi kinerja keuangan, selain itu 

memberikan gambaran mengenai kondisi suatu perusahaan dilihat dari 

physical capital, human capital,structural capital dan intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2013-

2017. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah physical capital yang di proksikan dengan Islamic Banking Value 

Added Capital Employed (iB_VACA) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah? 

2. Apakah human  capital yang diproksikan dengan Islamic Banking Value 

Added Human Capital (iB_VAHU) berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah? 

3. Apakah structural capital yang diproksikan dengan Islamic Banking 

Structural Capital Value Added (iB_STVA) berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah? 
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C. TUJUAN PENELITIAN DAN MAANFAAT PENELITIAN 

 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan 

mendalam maka penulis membatasi tentang pandangan permasalahan 

penelitian yang perlu dibatasi dalam variabelnya. Oleh karena itu, penulis 

membatasi diri hanya meneliti yang berkaitan dengan physical capital, human 

capital, structural capital dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan dipilih karena peningkatan kinerja keuangan sangat 

mempengaruhi kemajuan perusahaan. Pada penelitian ini juga hanya 

mengambil sempel pada perusahaan perbankan umum syariah yang ada di 

indonesia pada laporan keuangan periode 2013 sampai 2017.  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memiliki tujuan 

penelitian sebagai berikut :  

a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif physical capital  yang 

diproksikan dengan Islamic Banking Value Added Capital Employed 

(iB_VACA) terhadap kinerja  keuangan ROA. 

b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh signifikan positif human 

capital yang diproksikan dengan Islamic Banking Value Added Human 

Capital (iB_VAHU) terhadap kinerja keuangan ROA.  

c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh signifikan positif structural 

capital yang diproksikan dengan Islamic Banking Structural Capital 

Value Added (iB_STVA) terhadap kinerja keuangan ROA. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

a.   Manfaat teoritis 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca mengenai pengaruh physical capital, human capital dan 

structural capital terhadap kinerja keuangan ROA.  

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada 

pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang 

akuntansi, terutama pada keuangan. 

3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh 

dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh physical 

capital, human capital dan structural capital terhadap kinerja keuangan.  

2) Bagi Pihak Manajemen  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.  

3) Bagi Pembaca 

1) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek 

dalam bidang keuangan. 
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2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai 

keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, 

khususnya pada permasalahan serupa. 

4) Bagi Investor 

Manfaat penelitian bagi investor dapat memberikan informasi 

tentang keadaan perusahaan terutama dalam bidang Perbankan yang 

akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan terkait.   
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