
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Fenomena intellectual capital mulai berkembang di Indonesia terutama setelah 

munculnya PSAK Nomor 19 tentang aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 

19 aktiva tidak berwujud adalah 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. Definisi tersebut mengandung penjelasan yaitu sumber daya 

tidak berwujud disebutkan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan 

implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, 

pengetahuan mengenai pasar, dan merk dagang. Elemen intellectual capital yang 

selanjutnya akan diuraikan belum diatur oleh PSAK, karena sifatnya yang tidak 

berwujud atau tidak terlihat (IAI, 2002 dalam Ulum dkk, 2008). 

 

Di Indonesia pengakuan intellectual capital dan pelaporannya dalam neraca 

belum diperhatikan secara serius, sehingga elemen intellectual capital yang 

sebenarnya mungkin dikuasai oleh suatu perusahaan tidak diakui dan tidak 

dilaporkan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu akan merugikan perusahaan, 

karena tidak diakuinya aset pengetahuan yang dikuasai perusahaan menjadikan 

nilai perusahaan lebih rendah dari pada semestinya (Ivada, 2004). Implementasi 



 

 

intellectual capital merupakan sesuatu yang masih baru, bukan saja di Indonesia 

tetapi di lingkungan bisnis global. Pada umumnya kalangan bisnis masih belum 

menemukan jawaban yang tepat mengenai nilai lebih apa yang dimiliki 

perusahaan.  

 

Stewart (1997) dalam Kuryanto dan Syafruddin (2008) menyatakan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan praktik akuntansi 

tradisional  (praktik akuntansi yang berdasarkan sumber daya alam, sumber daya 

keuangan, dan aktiva fisik lainnya) dalam menjalankan bisnisnya, sehingga 

produk yang dihasilkan belum maksimal akan kandungan teknologinya. Praktik 

akuntansi tradisional tidak mengungkapkan identifikasi dan pengukuran aktiva 

tidak berwujud pada organisasi, khususnya organisasi berbasis pengetahuan. 

Aktiva tidak berwujud ini seperti kompetensi staf, sistem komputer, dan hubungan 

dengan pelanggan tidak memperoleh pengakuan dalam model keuangan 

tradisional. 

 

Menurut Pulic (1998) dalam Ulum dkk. (2008), tujuan utama dalam ekonomi 

yang berbasis pengetahuan adalah untuk menciptakan value added. Sedangkan 

untuk dapat menciptakan value added dibutuhkan ukuran yang tepat tentang 

physical capital (yaitu dana-dana keuangan) dan intellectual potential 

(dipresentasikan oleh karyawan dengan segala potensi dan kemampuan yang 

melekat kepada mereka). Lebih lanjut Pulic (1998) menyatakan bahwa intellectual 

ability (yang kemudian disebut dengan VAIC
TM

) menunjukan bagaimana kedua 

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

efisiensi dimanfaatkan oleh perusahaan. 



 

 

 

Penelitian yang menghubungkan intellectual capital dengan kinerja perusahaan 

belum menunjukan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Ulum 

dkk. (2008), menunjukan bahwa secara statistik intellectual capital berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Firer dan Wiliams 

(2003), Chen et al. (2005) dalam Ulum dkk. (2008), juga menunjukan hasil yang 

sama bahwa intellectual capital mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Tetapi terdapat hasil yang berbeda dari penelitian Yuniasih dkk. 

(2010) yang menyatakan tidak ada pengaruh positif antara intellectual capital 

dengan kinerja perusahaan. 

 

Penelitian ini mereplikasi penelitian Ulum dkk. (2008). Perbedaannya terletak 

pada variabel bebas, variabel terikat, dan sampel penelitian. Penelitian Ulum dkk. 

(2008) variabel bebas diproksikan dengan VACA, VAHU, STVA, dan ROGIC. 

Variabel terikat diproksikan dengan ROA, ATO, dan GR. Sampel penelitian 

adalah sektor Perbankan. Sedangkan dalam penelitian ini, variabel bebas 

diproksikan dengan VACA, VAHU, dan STVA. Variabel terikat diproksikan 

dengan PER dan PBV. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

Automotive and Allied Product, serta peneliti menambahkan variabel kontrol 

yang diproksikan dengan modak fisik dan modal finansial agar mendapatkan 

model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik. 

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan 

Automotive and Allied Product yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2011”.  

 



 

 

1.2. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah Value Added Intellectual Coeffisient (VAIC
TM

) berpengaruh positif  

terhadap Kinerja Perusahaan (KP) Automotive and Allied Product ? 

 

1.2.2.  Batasan Masalah 

Untuk  memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang 

lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Intellectual Capital perusahaan diukur dengan menggunakan model Pulic 

(VAIC
TM

) . 

2. Kinerja perusahaan yang diukur dalam penelitian ini difokuskan pada 

kinerja pasar yang diukur dengan menggunakan rasio PER dan PBV 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

tergolong dalam sektor Automotive and Allied Product yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2007-2011.  

 

1.3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa Value Added 

Intellectual Coeffisient (VAIC
TM

) berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan (KP) 

Automotive and Allied Product. 

 



 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademisi  

- hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

penambah wawasan, pengetahuan, dan referensi penulisan karya 

ilmiah mengenai intellectual capital. 

2. Bagi investor dan calon investor 

- penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengukur intellectual capital sehingga selanjutnya dapat digunakan 

untuk menilai keunggulan bersaing perusahaan sehubungan dengan 

keputusan investasi mereka. 

3. Bagi regulator 

- penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan 

keputusan terkait perlakuan terhadap intellectual capital. Sebagaimana 

diketahui bahwa intellectual capital merupakan unsur modal suatu 

perusahaan, dimana hingga saat ini pengakuan dan pengungkapannya 

dalam laporan keuangan masih terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


