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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Suatu perusahaan dapat menjalankan aktivitas operasionalnya dengan 

memanfaatkan aset yang dimiliki, oleh karena itu aset merupakan hal yang penting 

bagi perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, aset 

kini juga berperan sebagai pencipta nilai bagi perusahaan. Nilai perusahaan yang 

dihasilkan dari aset tersebut akan berpengaruh pada perusahaan yang dapat dilihat 

dari berbagai perubahan tingkat kinerja keuangan perusahaan. 

Aset terdiri atas aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud 

(intangible asset). 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 (IAI, 2002). Karena tidak 

mempunyai bentuk fisik, aset tidak berwujud membutuhkan pendekatan yang berbeda 

jika dibandingkan aset berwujud. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

penilaian dan pengukuran intangible asset tersebut adalah intellectual capital (yang 

selanjutnya akan disingkat menjadi IC) yang telah menjadi fokus perhatian dalam 

berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun akuntansi 

(Petty dan Guthrie, 2000; Sullivan dan Sullivan, 2000). 
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Selama dua dekade terakhir, globalisasi dan inovasi teknologi telah mengubah 

cara perusahaan menjalankan bisnis mereka (Serenko dan Bontis, 2004). 

Perkembangan ekonomi yang kian pesat dan disertai dengan perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan membawa dampak yang signifikan terhadap perngelolaan 

bisnis dan strategi bersaing. Untuk bertahan dalam persaingan yang ketat tersebut, 

perusahaan mulai memperkenalkan knowledge. Menurut Wigg (1997), knowledge 

(ilmu pengetahuan) yang ditanamkan ke dalam intellectual capital adalah aset paling 

mendominasi dan merupakan fondasi dari kesuksesan sebuah organisasi. Para pelaku 

bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada 

kepemilikan aktiva berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan 

organisasi, dan sumber daya manusia yang dimilikinya (Solikhah dkk., 2010). 

Perusahaan kini harus mulai mengubah strategi bisnis konvensional yang didasarkan 

pada tenaga kerja menjadi bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge based 

business), sehingga dapat dihasilkan produk yang kaya akan teknologi yang nantinya 

akan memberikan value added bagi perusahaan. 

Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa perusahaan yang 

melakukan usaha untuk mengelola intellectual capital yang dimilikinya akan 

memperoleh kinerja bisnis yang relatif lebih besar (Bontis et al. 2000; Harrison and 

Sullivan 2002; April 2002). Malaysia adalah salah satu negara telah secara resmi 

mencanangkan knowledge-based economy sejak tahun 2002 melalui Knowledge-

Based Economy Master Plan (Salleh and Selamat, 2007). Pada ekonomi berbasis 
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pengetahuan tersebut, knowledge asset menjadi hal yang penting dalam 

meningkatkan nilai suatu perusahaan dibandingkan terhadap faktor-faktor fisik.  

Berbeda dengan Malaysia, di Indonesia IC masih belum dikenal secara luas. 

Suhardjanto (2010) menunjukkan bahwa tingkat intellectual capital disclosure di 

Indonesia ternyata masih rendah (rerata hanya sebanyak 34,5% dari total 25 item 

intellectual capital yang diuji). Suhardjanto mengungkapkan jika hal tersebut 

mungkin terjadi disebabkan oleh rendahnya kesadaran perusahaan Indonesia terhadap 

pentingnya intellectual dalam menciptakan dan  mempertahankan keuntungan 

kompetitif dan shareholder value. 

Perkembangan IC menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan 

perusahaan. Menurut Bontis (1996) intellectual capital adalah sukar dipahami, tetapi 

sekali ditemukan dan diekploitasi maka kemungkinan akan memberikan suatu 

organisasi dengan sebuah sumber daya yang baru untuk bersaing dan menang. Oleh 

sebab itu, diperlukan laporan keuangan yang mampu mencerminkan IC yang dimiliki 

oleh perusahaan. Akuntansi tradisional belum mampu mengidentifikasi dan 

mengukur intangible assets untuk organisasi yang berbasis pengetahuan (Guthrie et 

al 1999).  Laporan keuangan tradisional pada perusahaan yang sebagian besar asetnya 

dalam bentuk aset tak berwujud, seperti pada perusahaan jasa, tidak menyajikan 

informasi tentang aset tidak berwujudnya, seperti pengetahuan dan pengalaman 

karyawan yang digunakan dalam  sebagian besar kegiatan perusahaan. Oleh  

karenanya, laporan keuangan kini harus mampu mencerminkan keberadaan serta nilai 
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dari aset tidak berwujudnya yang dapat diakui. Apabila sistem tradisional masih tetap 

digunakan, maka akan menyebabkan intepretasi yang keliru mengenai informasi 

laporan keuangan perusahaan. 

Pulic (1998) mengklasifikasikan IC menjadi tiga komponen yaitu human 

capital, structural capital, dan capital employed. Human capital didefinisikan 

sebagai tacit knowledge yang tertanam pada pikiran pegawai. Structural capital 

didefinisikan sebagai kegiatan rutin organisasi. Capital employed merupakan aset 

fisik (physical capital) serta aset keuangan (financial capital) yang dimiliki 

perusahaan. Ketiganya merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun ada 

dalam perusahaan dan berperan dalam kegiatan penciptaan nilai bagi perusahaan. 

Menurut Resource Based Theory, untuk mengembangkan keunggulan 

kompetitif, perusahaan harus memiliki sumberdaya dan kemampuan yang superior 

dan melebihi para kompetitornya (Firmansyah dan Iswajuni, 2014). Teori ini 

memberikan asumsi bahwa perusahaan dapat berhasil apabila perusahaan mampu 

menciptakan nilai yang tidak mudah untuk ditiru oleh perusahaan lain sebagai 

kompetitor. Hal ini berlaku pada sumberdaya berwujud maupun yang tidak berwujud 

seperti intellectual capital. Sumberdaya yang digunakan secara efisien akan 

memperkecil biaya-biaya yang timbul dari aktivitas perusahaan. Farrel (1957) 

mendefinisikan efisiensi menjadi efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi 

alokatif (allocative efficiency). Efisiensi teknis yaitu kemampuan dari suatu 

perusahaan untuk memaksimalkan output dengan input tertentu, sedangkan efisiensi 

alokatif merupakan refleksi suatu organisasi untuk memanfaatkan input secara 
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optimal dengan tingkat harga tertentu. Apabila sumberdaya dan kemampuan yang 

dimiliki merupakan input bagi suatu perusahaan, maka semakin unggul input yang 

dimiliki oleh perusahaan, semakin efisien aktivitas perusahaan tersebut, maka 

semakin tinggi laba yang diperoleh. Pada penelitian ini pengukuran efisiensi 

dilakukan menggunakan pendekatan non-parametrik Data Envelopment Analysis 

(DEA). 

DEA merupakan salah satu pendekatan non parametrik yang merupakan 

pengembangan dari linear programming. Prinsip-prinsip DEA pertama kali 

diperkenalkan oleh Farrel pada tahun 1957, kemudian dikembangkan oleh Charnes, 

Cooper, dan Rhodes (1978). Cooper et al. (2000) mengatakan pada awalnnya DEA 

dikembangkan untuk pengukuran kinerja, dan sekarang aplikasi DEA telah dipakai 

sebagai pengukuran pada berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan berbagai kegiatan 

operasional. Pendekatan pengembangan teori oleh Charnes (1978) menjelaskan 

mengenai metode DEA yang digunakan untuk mengukur efisiensi dari decision 

makin unit (DMU), metode ini dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu 

aktifitas dalam sebuah unit entitas (organisasi). 

Pemilihan DEA sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena DEA 

memiliki keunggulan dibanding metode analisis rasio yang lain. Purwanto (2004) 

mengatakan bahwa model DEA dapat mengukur banyak variabel input dan output, 

tidak dibutuhkannya asumsi hubungan fungsional antar variabel input dan output, dan 

variabel input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Dengan 
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keunggulan tersebut, DEA diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang 

dapat digunakan untuk menilai efisiensi unit-unit organisasi. 

Intellectual capital dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan 

suatu pengukuran yang diperkenalkan oleh Pulic (1998), yaitu VAIC™ (Value Added 

Intellectual Capital). Pengukuran ini menilai IC melalui efisiensi nilai tambah (value 

added) yang dapat dihasilkan dari IC yang dimiliki oleh perusahaan. Komponen 

utama VAIC™ dapat dilihat dari sumber daya yang dimiliki perusahaan, yaitu human 

capital, structural capital, dan capital employed. Value Added Efficiency of Human 

Capital (VAHU) digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan dan mengelola human capital yang dimilikinya. Value Added 

Efficiency of Structural Capital (STVA) digunakan untuk mengetahui kemampuan 

suatu perusahaan dalam menggunakan serta mengelola structural capital yang 

dimilikinya. Sementara, Value Added Efficiency of Capital Employed (VACA) 

digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan 

mengelola aset fisik dan aset keuangan yang dimilikinya. Kinerja perusahaan 

diproksikan dalam efisiensi sebagai bentuk kemampuan perusahaan untuk 

memaksimalkan output dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya sebagai input. 

Pengaruh IC terhadap kinerja keuangan telah banyak diteliti sebelumnya. 

Sharabati et al. (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan telekomunikasi di 

Jordania, terdapat pengaruh yang signifikan antara IC perusahaan dengan kinerja 

keuanga. Hasil yang serupa juga ditunjukan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Iswati and Anshori  (2007) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan IC 
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terhadap profitabilitas dan produktivitas perusahaan asuransi yang terdaftar di Jakarta 

Stock Exchange (JSE). Namun, berbeda dengan penilitian yang dilakukan oleh 

Kuryanto dan Syafruddin (2008) yang memiliki kesimpulan bahwa IC tidak memiliki 

pengaruh siginifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan ketidak 

konsistenan penelitian sebelumnya, maka peneliti berupaya untuk menguji kembali 

pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian ini akan menguji perusahaan-perusahaan pada dua industri yang 

berbeda, yaitu farmasi dan telekomunikasi. Industri farmasi merupakan salah satu 

industri dengan intellectual capital yang tinggi. Menurut Daum (dalam Basuki and 

Kusumawardhani, 2012) industri farmasi adalah sumber yang kaya akan intellectual 

capital, karena industri ini intensif melakukan penelitian, berinovasi tinggi, dan well-

balanced kaitannya dalam penggunaan human capital dan pengetahuan mengenai 

teknologi. Kegiatan operasional industri farmasi banyak melibatkan aset tidak 

berwujudnya seperti pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan. 

Sementara pada industri telekomunikasi, Sharabati et al. (2013) mengatakan bahwa 

pada era globalisasi, indutri telekomunikasi adalah industri yang paling berkembang, 

perkembangan industri ini didasarkan umumnya pada inovasi, dimana hal tersebut 

merupakan bagian terpenting dari IC. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, 

industri farmasi dan telekomunikasi merupakan objek ideal untuk menganalisis 

komponen intellectual capital yang signifikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah komponen-

komponen intellectual capital berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan yang 
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direfleksikan dari efisiensi perusahaan. Sehingga berdasarkan latar belakang yang 

telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini mengambil judul ―Pengaruh intellectual 

capital terhadap efisiensi perusahaan pada sektor industri farmasi dan telekomunikasi 

di Indonesia selama periode 2009-2013‖. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah Intellectual Capital (Human Capital) berpengaruh terhadap 

efisiensi perusahaan farmasi dan telekomunikasi di Indonesia? 

2) Apakah Intellectual Capital (Structural Capital) berpengaruh terhadap 

efisiensi keuangan perusahaan farmasi dan telekomunikasi di Indonesia? 

3) Apakah Intellectual Capital (Capital Employeed) berpengaruh terhadap 

efisiensi perusahaan farmasi dan telekomunikasi di Indonesia? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Intellectual Capital (Human 

Capital) terhadap efisiensi perusahaan farmasi dan telekomunikasi di 

Indonesia. 

2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Intellectual Capital 

(Structural Capital)  terhadap efisiensi perusahaan farmasi dan 

telekomunikasi di Indonesia. 
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3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Intellectual Capital (Capital 

Employed) terhadap efisiensi perusahaan farmasi dan telekomunikasi di 

Indonesia. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1) Bagi penulis, untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh 

intellectual capital terhadap efisiensi perusahaan di Indonesia 

2) Bagi masyarakat, sebagai literatur mengenai penelitian pengaruh 

intellectual capital terhadap efisiensi perusahaan farmasi dan 

telekomunikasi di Indonesia. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika ini disusun secara sistematis dan secara keseluruhan terdiri dari bab 

sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan uraian singkat atau pengantar yang mengemukakan latar 

belakang permasalahn mengenai pengaruh intellectual capital terhadap 

efisiensi perusahaan pada sektor farmasi dan telekomunikasi, rumusan 

masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 
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BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori, konsep, serta argumentasi yang relevan dengan 

intellectual capital dan efisiensi perusahaan. Penulis juga memberikan 

pemahaman mengenai pengaruh intellectual capital terhadap efisiensi 

perusahaan melalui penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu pada bab ini 

terdapat hipotesis dan kerangka penelitian. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Kemudian, 

identifikasi variabel dan definisi operasional variabel bebas yaitu intellectual 

capital serta variabel terikat yaitu efisiensi perusahaan farmasi dan 

telekomunikasi. Selain itu, bab ini menjelaskan jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel yang terkait dengan populasi 

yang dipilih dan besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian, serta 

teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum obyek penelitia, deskripsi hasil 

penelitian, analisis data, pembuktian hipotesis, serta pembahasan mengenai 

pengaruh intellectual capital terhadap efisiensi perusahaan di Indonesia. 
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BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan akhir yang diperoleh penulis 

berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya. Selain itu penulis juga 

memberikan saran bagi peneliti selanjutnya. 

 




