
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Dewasa ini pengakuan terhadap kemampuan intellectual capital dalam menciptakan 

dan mempertahankan keuntungan kompetitif meningkat secara signifikan (Tayles et 

al., 2007). Intellectual capital diakui dapat meningkatkan keuntungan perusahaan 

dapat dilakukan melalui proses inovasi dan knowledge-intensive services. Salah satu 

contoh kemampuan Microsft Inc. Dalam meningkatkan company’s value. Sebagian 

besar berasal intangible intellectual asset (Edvinsson dan Sullivan, 1996).  

Penelitian tentang praktik intellectual capital disclosure dalam kontek perusahaan 

publik di Indonesia menarik dilakukan karena : Pertama, sejak tahun 2003 pemerintah 

terus membuat inovasi kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya target 

investasi. Dalam hal ini Depperindag, BPPT, dan Depkeu berkerja sama dalam 

mengkaji pemberian insentif pajak bagi industri/investor yang melakukan proses 

penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia. Biaya yang dikeluarkan suatu 

industri untuk melakukan R&D akan diganti dengan pemotongan beban PPh Badan 

Perusahaan  tersebut.  

Pemberian insentif bagi industri dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha agar giat 

melakukan kegiatan inovasi dan R&D sehingga menarik investor luar negeri masuk 

Indonesia. Kedua, berdasarkan survai global yang dilakukan oleh Taylor and 

Associates pada tahun 1998 yang dikutip Williams (2001) ternyata isu-isu tentang 

pengungkapan modal intelektual merupakan salah satu dari 10 jenis informasi yang 
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dibutuhkan pemakai. Oleh karena itu perlu diteliti apakah perusahaan publik di BEJ 

tanggap terhadap permintaan informasi yang berkenaan dengan modal intelektual. 

Ketiga, banyak pengungkapan wajib yang disyaratkan oleh profesi akuntansi 

(accounting professions) terkait dengan physical capital. Dengan diakuinya modal 

intelektual sebagai faktor yang sangat penting (privotal factors) bagi perusahaan, 

pengungkapan wajib yang terkait dengan physical capital menjadi kurang mencukupi 

kebutuhan pemakai sehingga menimbulkan kesenjangan informasi. Oleh karena itu, 

penyusun standar (standard setter) perlu menyusun pedoman bagi pengungkapan 

informasi modal intelektual untuk melindungi kepentingan pemakai ( Purnomo 2003). 

Lingkungan operasi baru saat ini tidak dapat dihadapi hanya dengan cara-cara 

konvensional dan hanya dengan menghandalkan kekayaan (assets) yang besar. 

Kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan tidak lagi ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan untuk menjual produk yang dapat dihasilkan (technology 

push) tetapi ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan 

menyediakan produk/jasa yang dapat dijual atau customer pool (Mulyadi, 2001: 231). 

Hal tersebut sesuai dengan resource-based view of the firm (Wernerfelt, 1984; 

Belkoui, 2002) yang menyatakan bahwa sumberdaya perusahaan merupakan pemicu 

di balik keunggulan kinerja perusahaan. 

Sumberdaya tersebut tidak hanya berupa aset fisik dan dana tetapi juga aset tidak 

berwujud seperti intellectual capital. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk 

tidak hanya menguasai hard capital tetapi lebih dari itu  juga menguasai soft capital 

(intellectual capital) dan melakukan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan 

melalui perubahan fundamental secara terus-menerus. Di Indonesia ulum ( 2008 ) 

meneliti kinerja modal intelektual sektor perbankan di indonesia.  
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Penelitian Ulum (2008) ini hanya meneliti peringkat bank berdasarkan BPI (Business 

Performance Indicator), tanpa mengkaitkannya dengan kinerja keuangan maupun 

kinerja pasar perusahaan. VAIC dapat juga dianggap sebagai BPI.Yusup (2009)  

melakukan penelitian dengan metode Tobin’s Q dengan hasil modal intelektual 

berpengaruh terhadap nilai market performance perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Ulum (2007). Yang 

menghubungkan intellectual capital dengan  kinerja perusahaan, dalam penelitian ini  

saya menambahkan Cost to Asset ( CTA). Cost to Asset (CTA) sangat berkaitan 

dengan konsep manajemen biaya, knowladge business atau bisnis yang berbasis 

pengetahuan dalam pengembangan usahanya, Cost to Asset ( CTA) merupakan 

efesiensi biaya yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Daripada menggunakan 

convetional based yang masih miskin kandungan teknologi dalam membangun bisnis 

perusahaan, efesiensi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.    

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul“ Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia)” 

1.1.1 Permasalahan 

1.1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap profitabilitas perusahaan? 
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2.  Bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap produktivitas perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap efesiensi biaya perusahaan? 

1.1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit ruang lingkup : 

1. Rasio modal intelektual yang diproksikan ke VAIC, rasio profitabilitas pada 

ROA, rasio produktivitas perusahaan pada ATO, rasio efesiensi biaya 

perusahaan pada CTA. 

2. Objek pengamatan perusahaan perbankan 2009-2011 

3. Data yang digunakan laporan keuanggan perusahaan perbankan tahun 2009-

2011 

 

1.1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh modal intelektual terhadap 

profitabilitas (ROA). 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh modal intelektual terhadap 

produktivitas (ATO). 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh modal intelektual terhadap efesiensi 

biaya (CTA 
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1.1.6mManfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis, sebagai sumber informasi dan referensi mengenai relevansi 

pengungkapan modal intelektual dalam laporan keuangan karena belum ada 

standarisasi mengenai penyajian dan pengungkapan modal intelektual dalam 

laporan tahunan. 

2. Manfaat praktis, sebagai sumber informasi agar perusahaan lebih 

memperhatikan dan mengembangkan modal intelektual yang dimiliki, karena 

modal intelektual merupakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif 

perusahaan 

. 

 

.  

 


