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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, sedikit manusia bekerja mengandalkan kekuatan fisik, namun 

banyak manusia melakukan pekerjaannya dengan kecerdasan dan keahliannya. 

Hal itu dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju dan persaingan 

yang semakin ketat antar perusahaan, sehingga perusahaan harus mengganti 

strategi dalam melakukan bisnisnya yaitu dari bisnis berdasarkan tenaga kerja 

(labor- based business) menuju knowledge – based business (bisnis berdasarkan 

pengetahuan) (Suwarjuwono dan Kadir, 2003).  

Bisnis berdasarkan pengetahuan yaitu mengetahui dengan baik bagaimana 

cara untuk memilih, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan secara efektif dan efisien (Kuryanto dan Syarifuddin, 2008).  Menurut 

Pulic (2000) yang dikutip dari Ulum (2013) aset yang paling bernilai untuk 

perusahaan pada abad ke-21 yaitu pekerja yang memiliki pengetahuan (knowledge 

worker) dan produktivitasnya, oleh karena itu pengetahuan sumber daya manusia 

perusahaan  merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas 

perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengukur aset 

pengetahuan (knowledge asset) adalah Intellectual Capital (IC) (Guthrie dan 

Petty, 2000). Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi akuntan untuk 
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mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan menyajikannya dalam laporan 

keuangan. 

IC merupakan salah satu bentuk dari intangible asset (aset tidak berwujud) 

seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain sistem perusahaan dan kekayaan 

intelektual perusahaan. Menurut Marr dan Schiuma (2001) dalam (CIMA, 2001) 

IC adalah sekelompok aset pengetahuan yang dimiliki suatu perusahaan dan 

berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kemampuan posisi bersaing 

dengan memberikan nilai tambah bagi stakeholder (pemangku kepentingan 

perusahaan).  

Praktik penerapan IC tidak terlepas dari peran standar akuntansi keuangan. 

Di Indonesia, IC diatur dalam PSAK 19 (revisi 2010) tentang aset tidak berwujud. 

Menurut  PSAK No. 19, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan 

dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya, atau untuk tujuan administratif.  

Namun dalam praktiknya, sampai saat ini nilai dari IC tidak bisa dinilai 

secara eksplisit dalam laporan keuangan karena sulit dalam mengidentifikasi, 

mengungkapkan, dan mengukur nilai IC (Barus dan Siregar, 2014). Hal ini 

dikarenakan IC dianggap sebagai nilai misterius (mysterious value) antara nilai 

buku dan nilai pasar perusahaan (Purnomosidhi, 2006). Untuk mengukur secara 

langsung IC adalah hal yang sulit, oleh karena itu Pulic menggunakan metode 

tidak langsung yaitu dengan menghitung nilai tambah menggunakan Value Added 

Intellectual Coefficient (VAICTM).  
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Komponen utama dari VAIC™ dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, 

yaitu physical capital (VACA – value added capital employed), human capital 

(VAHU – value added human capital), dan structural capital (STVA – structural 

capital value added) (Pulic, 1998). Metode VAICTM digunakan untuk menilai 

keberhasilan dalam bisnis dan menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam  

menciptakan nilai untuk sebuah perusahaan (Ulum, 2009).  

Keunggulan dari metode Pulic adalah data yang dibutuhkan dalam 

penelitian mudah didapatkan melalui berbagai sumber dan jenis dari perusahaan. 

Data yang digunakan dalam metode VAIC adalah angka-angka keuangan yang 

standar yang tersedia di laporan keuangan perusahaan (Pulic, 1998). 

Namun  angka - angka akuntansi dalam laporan keuangan yang digunakan 

untuk menghitung IC belum menggambarkan secara langsung kepada stakeholder 

mengenai potensi dari modal manusia, modal fisik, dan modal struktural yang 

dimiliki perusahaan dalam penciptaan nilai. Selain itu menurut Chen et al. (2005) 

terdapat kelemahan dari metode VAICTM yaitu STVA yang digunakan untuk 

menghitung efisisensi stuctural capital tidak mencerminkan nilai sesungguhnya 

dan tidak memperhitungkan secara spesifik  komponen dari structural capital 

yang dimiliki perusahaaan.  Oleh karena itu, menurut Sir et al. (2010) agar nilai 

IC dalam perusahaan dapat ditunjukkan adalah dengan memperluas 

pengungkapan IC (Intellectual Capital Disclosure/ICD) dalam laporan tahunan 

perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi sehingga pengguna laporan 

keuangan seperti pemegang saham, calon investor, kreditur, pemerintah, dan 

masyarakat luas dapat memperoleh informasi tentang kemampuan dan efektivitas 
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IC perusahaan untuk pengambilan keputusan. Namun terdapat kendala lain yaitu 

pengungkapan IC masih bersifat sukarela (voluntary disclosure) sehingga 

perusahaan dianjurkan (tidak wajib) untuk mengungkapkan IC (Barus dan Siregar, 

2014).  

Menurut Riahi – Belkoui (2003) dalam Santoso (2012) aset perusahaan 

baik yang berwujud maupun tidak berwujud merupakan aset potensial bagi 

perusahaan. Aset intelektual dikategorikan sebagai aset strategis karena adanya 

keterkaitan diantara IC dan kinerja keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa IC mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, bahkan penelitian Chen et al. (2005) 

menunjukkan hasil bahwa IC dapat menjadi indikator untuk kinerja keuangan 

tahun yang akan datang suatu perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan oleh  

Ulum dkk. (2008) dengan Partial Least Square menyatakan bahwa IC 

berpengaruh positif terhadap ROA satu tahun yang akan datang. Indikator VAHU 

paling berpengaruh terhadap kinerja 3 tahun, dan VACA berpengaruh signifikan 

hanya tahun 2006. Namun dari beberapa penelitian diatas, terdapat hasil penelitian 

yang tidak konsisten yaitu penelitian Firer dan William (2003) dengan analisis 

regresi berganda menyatakan bahwa secara parsial hanya VAHU yang 

berpengaruh negatif terhadap ROA dan secara simultan IC tidak berpengaruh 

terhadap ROA dan penelitian Santoso (2012) dengan Ordinary Least Square yang 

menyatakan IC tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Indonesia saat 

ini dan satu tahun yang akan datang,   
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Hubungan pengungkapan IC terhadap kinerja keuangan diteliti Erdhianty 

dan Djakman (2014) yang menyatakan bahwa ICD berpengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan, berbeda dengan hasil penelitian Santoso (2012) yang 

menyatakan ICD tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 

tersebut menggunakan metode analisis data yang sama yaitu Ordinary Least 

Square.  

Penelitian mengenai pengaruh IC terhadap kinerja keuangan perusahaan 

telah dilakukan oleh banyak peneliti. Dalam jumlah banyak pula penelitian 

mengenai pengungkapan IC dilakukan. Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh 

IC dan pengungkapan IC terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini 

menggabungkan dua penelitian yang terpisah menjadi satu penelitian untuk 

menggambarkan secara komprehensif pengaruh dari IC dan pengungkapan IC 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang 

diteliti hanya berfokus pada perusahaan – perusahaan intensif IC seperti 

perbankan, komputer dan jasa, kimia, farmasi, media dan iklan, dan kabel dengan 

asumsi bahwa industri tersebut memanfaatkan IC lebih banyak dalam aktivitas 

produksinya (Firer dan Williams (2003) dan Barus dan Siregar (2014). 

Hasil penelitian yang beragam dan kontradiktif mengenai hubungan IC 

dan ICD terhadap kinerja keuangan perusahaan menunjukkan bahwa masih terjadi 

adanya research gap. Hal tersebut menguatkan bahwa penelitian lebih lanjut 

penting untuk dilakukan. Selain itu dikarenakan IC menarik untuk diteliti 

mengingat peran pentingnya pada perusahaan saat ini. 
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Pemilihan VAICTM sebagai dasar untuk mengukur IC mengacu pada 

penelitian Ulum dkk. (2008), Rachmawati (2012), Santoso (2012), dan Firer dan 

William (2003), dimana seluruh informasi yang dibutuhkan tersedia di laporan 

keuangan perusahaan. Pemilihan indeks Guthrie et al. (2006) mengacu pada 

penelitian Erdhianthy dan Djakman (2014) dengan 24 item pengungkapan yang 

terdapat di laporan tahunan perusahaan. Indikator untuk menentukan nilai kinerja 

keuangan dipilih ROA mengacu pada penelitian oleh Chen et al. (2005) Santoso 

(2012), Firer and William (2003), Ulum dkk. (2008), dan Rachmawati (2012), 

karena ROA dapat mencerminkan keuntungan bisnis dan efisiensi dalam 

pemanfaatan total aset (Ulum, 2008). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah modal intelektual mempengaruhi kinerja keuangan pada 

perusahaan intensif modal intelektual di Indonesia? 

2. Apakah pengungkapan modal intelektual mempengaruhi kinerja 

keuangan pada perusahaan intentif modal intelektual di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh IC dan pengungkapan 

modal intelektual terhadap kinerja keuangan pada perusahaan intensif modal 

intelektual di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya 

sehingga penelitian ini dapat disempurnakan. 

2.  Memberikan informasi untuk pemegang saham dan kreditur dalam 

pengambilan keputusan ataupun digunakan sebagai referensi untuk 

menilai kinerja perusahaan. 

3. Memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk meningkatkan IC 

baik pada human capital, structural capital, dan physical capital 

perusahaan. Selain itu juga perusahaan diharapkan mengungkapkan 

lebih mengenai IC yang dimiliki perusahaan pada laporan tahunan 

perusahaan. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Intellectual Capital (IC) dan 

Pengungkapannya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Intensif Modal 

Intelektual di Indonesia” ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang 

telah ditentukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Universitas Airlangga 

Surabaya. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang landasan pikiran peneliti terhadap topik 

penelitian yang disusun dalam sebuah latar belakang permasalahan yaitu 

berupa permasalahan terkait kinerja keuangan perusahaan yang dipengaruhi 

oleh IC dan pengungkapan IC dilihat dari sudut pandang resource-based 
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theory serta signalling theory. Dari latar belakang permasalahan ini kemudian 

disusun rumusan masalah serta tujuan dilakukan penelitian. Pada bab ini juga 

diuraikan mengenai sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu berupa teori-teori yang dianggap relevan dengan topik 

penelitian dan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, seperti 

halnya resource-based theory, stakeholder theroy, dan signalling theory, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, dan 

sebagainya. Bab ini juga menguraikan secara singkat tentang hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

pengembangan hipotesis, serta memuat kerangka berfikir pada penelitian kali 

ini. Kerangka berfikir dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami 

permasalahan dan pemikiran dalam penelitian.  

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana peneliti melakukan pendekatan terhadap 

masalah penelitian, identifikasi variabel yang diteliti beserta definisi 

operasional masing-masing, populasi serta teknik pengambilan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data yang akan diolah, prosedur pengumpulan 

data, serta teknik analisis data yang dilakukan.   
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan intensif modal intelektual, 

deskripsi hasil penelitian yang meliputi hasil statistik deskriptif, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari proses penelitian skripsi yang memuat 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta saran 

bagi perusahaan dan bagi penelitian selanjutnya.  
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