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1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya pesaingan dalam era globalisasi, organisasi dituntut agar 

mampu bersaing dalam mencapai tingkat kompetitif jangka panjang. Untuk 

mencapai hal tersebut, organisasi dituntut untuk selalu melakukan inovasi agar 

selalu unggul dengan pesaingnya. Salah satu usaha untuk mencapai inovasi dalam 

suatu organisasi, maka pengembangan sumber daya manusia adalah suatu 

keharusan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sumber 

daya manusia adalah untuk meningkat Intellectual Capital.  

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa Intellectual Capital merupakan human 

resources yang tidak dapat ditiru oleh pesaing suatu organisasi (Barney, 1992). 

Dikarenakan Intellectual Capital tidak dapat ditiru oleh pesaing lainnya, unsur ini 

sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi baik kinerja pasar maupun 

kinerja keuangan.  Berdasarkan asumsi tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji bagaimana peran Intellectual Capital dapat meningkatkan kinerja 

pasar dan kinerja keuangan. 

Para peneliti sebelumnya menyatakan pendapatnya bahwa nilai aset tidak 

berwujud menjadi lebih penting dan bernilai, hal ini ditekankan oleh Ulum (2009) 
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dalam Pramelasari (2010) yang berpendapat bahwa penciptaan nilai yang tidak 

berwujud (intangible value creation) harus mendapatkan perhatian yang cukup 

dikarenakan hal ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja 

perusahaan. Disini Ulum (2009) juga menyatakan bahwa dalam value creation, 

format yang terukur / berwujud (tangible form) seperti pendapatan tergantung 

pada format yang tidak berwujud (intangible form). Contohnya adalah apabila 

perusahaan  bertujuan untuk menciptakan penciptaan laba, maka disini diperlukan 

pelayanan dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Disini dimaksudkan 

dengan pelayanan yang baik maka akan tercipta kesetiaan dari pelanggan. 

Perubahan orientasi bisnis para perusahaan menuju knowledge based business 

membuat perubahan dalam penciptaan nilai perusahaan. Berkembangnya 

perusahaan akan bergantung pada bagaimana kemampuan manajemen untuk 

mengelola sumber daya perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan sehingga 

akan memberikan keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan 

(Pramelasari, 2010). Masih banyak pelaku bisnis di Indonesia yang menggunakan 

akuntansi tradisional yang menitikberatkan pada tangible asset, padahal dalam 

lingkungan bisnis knowledge based business lebih menitikberatkan pada 

intangible asset. Laporan keuangan tradisional tidak mampu menyajikan 

informasi mengenai knowledge based processes dan intangible asset. 

Perusahaan terkadang dinilai kurang mampu memberi penjelasan atas nilai 

perusahaan, yang mengakibatkan pembuat laporan keuangan dinilai seringkali 

dianggap kurang memadai sebagai pelaporan kinerja keuangan. Ini berakibat 

informasi akuntansi tidak bisa digunakan dalam pembuat keputusan investasi dan 
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kredit. Hal ini disebabkan  karena tidak adanya informasi lain yang harus 

disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan, sehingga dapat mengetahui 

nilai lebih dari suatu perusahaan. Caniboat al. (2000) dalam Pramelasari (2010) 

mengungkapkan bahwa salah satu tanda informasi akuntansi tidak dapat dijadikan 

landasan dalam membuat keputusan adalah semakin meningkatnya kesenjangan 

antara nilai pasar dan nilai buku ekuitas perusahaan dalam financial market. 

Meningkatnya perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan telah 

menarik para peniliti untuk menyelidiki nilai yang hilang (hidden value) pada 

laporan keuangan perusahaan. Lev (2001, p.9) dan Chen et al (2005) dalam 

Pramelasari (2010) mencatat bahwa selama tahun 1977 – 2001, dalam US 

Standard and Poors (S&P) 500, rasio nilai pasar terhadap nilai buku perusahaan 

meningkat dari 1 sampai 5. Hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa 

sekitar 80% nilai perusahaan tidak tercermin dalam laporan keuangan. Menurut 

Edvinsson dan Malone (1997) dalam Chen et al (2005), perbedaan antara nilai 

pasar dan nilai buku perusahaan adalah nilai Intellectual Capital ( IC ). 

Intellectual Capital (IC) menurut Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), 1999) dijelaskan sebagai nilai ekonomi dari dua kategori 

asset tidak berwujud, yaitu organizional (structural) capital dan human capital. 

Organizational (structural) capital adalah merupakan suatu sistem software, 

jaringan distribusi, dan rantai pasokan. Sedangkan Human capital meliputi 

sumber daya manusia didalam organisasi, seperti konsumen dan supplier. 

Intellectual capital (IC) diidentifikasi sebagai perbedaan antara nilai pasar 

perusahaan dan nilai buku aset perusahaan tersebut , Ulum (2009). 
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Edinvinsson dan Malone (1997) dalam Chen et. al. (2005) mengungkapkan bahwa 

Intellectual Capital adalah nilai yang tersembunyi (hidden asset) dalam 

perusahaan. Disini hidden asset maksudnya adalah bahwa intellectual capital 

tidak terlihat  seperti aset fisik lainya dan juga asset intelektual ini tidak tercermin 

dalam laporan keuangan perusahaan. 

Pada umumnya Intellectual Capital dikelompokan menjadi tiga komponen, yaitu 

human capital, structural capital dan relational capital. Human capital meliputi 

pengetahuan, keahlian, kompetensi dan motivasi yang dimiliki oleh karyawan. 

Structural capital mencakup budaya perusahaan, computer software, dan teknologi 

informasi. Sedangkan relational capital meliputi loyalitas konsumen, pelayanan 

jasa terhadap konsumen, dan hubungan baik dengan pemasok.  

Di Indonesia Intellectual Capital muncul sejak diterbitkannya PSAK No 19 

(revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud yaitu aktiva non-moneter 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. Contoh-contoh aktiva tidak berwujud 

dalam PSAK No. 19 (revisi 2000) antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, 

design dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan 

intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek 

produk/brand names), piranti lunak computer, hak paten, hak cipta, film gambar 

hidup, daftar pelanggan, hak penguasaan hutan, kuota impor, waralaba, hubungan 

dengan pemasok atau pelanggan, kesetian pelanggan, hak pemasaran, dan pangsa 

pasar. 
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Pada dasarnya Intellectual Capital (IC) di Indonesia telah mendapatkan perhatian 

sebagaimana telah disinggung dalam PSAK No 19 (revisi 2000). Namun 

perusahaan – perusahaan di Indonesia cenderung mengunakan conventional based 

dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang dihasilkan masih miskin 

kandungan teknologi.  Selain itu perusahaan – perusahaan tersebut juga belum 

begitu menerapkan sistem human capital, structural capital, dan customer capital  

yang pada dasarnya diperlukan dalam menciptakan value added bagi perusahaan 

dalm bersaing di era knowledge based business. Penciptaan nilai (value added) 

bagi perusahaan adalah ketika perusahaan mampu menghasilkan sesuatu yang 

lebih dari sumber daya yang diinvestasikan, yaitu dapat digunakan sebagai 

indikator pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Apabila perusahaan mampu 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikisehingga sumber daya 

tersebut dapat menciptakan value added bagi perusahaan, maka hal ini dapat 

disebut sebagai value creation. Intellectual Capital merupakan sumber daya kunci 

bagi perusahaan untuk menciptakan value added perusahaan dan nantinya akan 

tercapai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif tentunya akan mampu bersaing dan bertahan di lingkungan 

bisnis. 

 Penciptaan nilai yang tidak berwujud (intangible value creation) harus 

mendapatkan perhatian yang cukup karena hal ini memiliki dampak yang sangat 

besar terhadap kinerja perusahaan.  Dalam value creation, format yang terukur / 

berwujud (tangible form) tergantung pada format yang tidak berwujud (intangible 

form).  Sebagai contoh, apabila perusahaan bertujuan untuk meningkatkan 

penciptaan laba, maka diperlukan pelayanan dan hubungan yang baik dengan 
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pelanggan.  Pelayan yang baik akan memuaskan pelanggan sehingga terwujud 

pelanggan yang setia (Ulum, 2009). 

Chen et al Chen et al. (2005) menyarankan sebuah pengukuran tidak langsung 

terhadap Intellectual Capital yaitu dengan mengukur efisiensi dari nilai tambah 

yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual perusahaan (Value Added 

Intellectual Coefficient - VAIC). Metode VAIC ini dikembangkan oleh Pulic pada 

tahun 1997 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang value creation 

efficiency dari aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan.  

VAIC merupakan metode untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan. 

Pendekatan ini relatif mudah dan memungkinkan untuk dilakukan karena 

menggunakan akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan. 

Chen et al. (2005) melakukan suatu riset dengan menggunakan data dari 

perusahaan listing di Taiwan, dan riset ini membuktikan bahwa intellectual 

capital berpengaruh positif terhadap market value dan kinerja keuangan, dan 

dapat digunakan sebagai indicator kinerja keuangan masa depan. Namun terjadi 

hasil yang berbeda yang ditunjukan oleh Firer dan Williams (2003) yang mencoba 

meneliti topic yang sama dengan Chen et al dengan menggunakan data dari 75 

perusahaan perdagangan public di Afrika Selatan. Disini Firer dan Williams tidak 

menemukan suatu hal yang berhubungan kuat antara Intellectual Capital dengan 

profitabilitas perusahaan. 

Ulum (2008) meneliti hubungan antara Intellectual Capital dengan kinerja 

perusahaan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2004-2006. 

Hasil penelitian didapat bahwa terdapat pengaruh Intellectual Capital (VAIC) 
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terhadap kinerja keuangan perusahaan. Intellectual Capital (VAIC) juga 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan masa depan. Hasil yang lain adalah tidak 

ada pengaruh ROGIC (rate of growth of intellectual capital) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan masa depan. 

Penelitian yang dilakukan Imaningati (2007) terhadap perusahaan real estate & 

property yang terdaftar di BEJ 2001-2006 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara Intellectual Capital dengan nilai pasar perusahaan. Selain itu, 

dengan menggunakan model VAIC agregat Intellectual Capital berpengaruh 

terhadap ROE dan EP. Sedangkan dengan model per komponen, Intellectual 

Capital berpengaruh terhadap ROE, EP dan ATO. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan ternyata terdapat hasil yang 

berbeda mengenai pengaruh Intellectual Capital terhadap nilai pasar dan kinerja 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengetahuan dan 

pemanfaatan teknologi yang diterapkan. Hal ini dikarenakan pada era knowledge 

based business, pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting.  

Perbedaan perkembangan dan penggunaan teknologi mungkin dapat 

mengakibatkan perbedaan dalam implikasi dan penggunaan intellectual capital di 

tiap-tiap negara. Penggunaan dan pemanfaatan Intellectual Capital yang berbeda 

menyebabkan perbedaan kinerja keuangan perusahaan dan kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai.  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan perusahaan – perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian. Alasan mengapa 

peneliti menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur 
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harus inovatif dalam mengembangkan usahanya dan dalam usaha untuk 

pengembangannya perusahaan membutuhkan dana yang besar pula, oleh karena 

itu perusahaan harus mampu menarik investor – investor untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. Dan dalam pengupayaan hal tersebut perusahaan melalui 

manajemennya harus meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan 

di mata investor menarik dan sangat menjanjikan. Untuk meningkatkan kinerjanya 

perusahaan harus dapat memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, dan 

salah satunya itu adalah intellectual capital. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masih terdapat perbedaan dan belum 

konsistennya hasil dari penelitian mengenai intellectual capital, maka penulis 

tertarik untuk menulis judul 

”Analisis Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Pasar dan 

Keuangan Perusahaan”. 

 

1.2.  Permasalahan  

1.2.1.  Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja pasar ? 

2. Apakah Intellectual capital berpengaruh terhadap keuangan perusahaan ? 
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1.2.2.  Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian agar tujuan penelitian tercapai, maka peneliti 

memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan - perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode pengamatan dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap kinerja pasar 

perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sarana bagi peneliti dalam memahami, menambah dan 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari. 
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2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh intellectual 

capital terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan investor dapat 

menggunakan informasi mengenai praktek pengelolaan intellectual capital 

yang diterapkan perusahaan serta pengaruhnya terhadap nilai pasar dan 

kinerja perusahaan, dalam membuat keputusan investasi. 

4. Bagi pihak lain yang berminat dalam bidang keuangan, penelitian ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan informasi untuk 

menambah wawasan. 

 

 


