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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. 

Kesuksesan atau keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya didukung oleh modal uang 

atau kecanggihan peralatan yang dimiliki, tetapi juga didukung oleh sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perubahan ekonomi yang selalu 

berkembang ke arah yang semakin modern memunculkan perubahan pola ekonomi, 

yaitu ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Sistem ekonomi berbasis pengetahuan ini 

menyatakan bahwa modal konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya 

keuangan, dan sumber daya aktiva fisik lainnya tidak akan berarti apa-apa tanpa modal 

berbasis pengetahuan dan teknologi. Hingga saat ini, intellectual capital masih sulit 

untuk didefinisikan dan diukur. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda 

mengenai definisi maupun cara penilaian intellectual capital. Ada beberapa metode 

yang dapat digunakan untuk mengukur intellectual capital, dimana masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Praktek akuntansi tradisional dirasakan gagal menyajikan informasi yang penting 

ini, karena tidakdapat mengungkapkan identifikasi dan pengukuran aset tidak berwujud 

pada organisasi (Guthrie et al, 1999 dalam Ulum, 2009:2). Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi paraakuntan untuk mengidentifikasi, mengukur dan 

mengungkapkannnya dalam laporan keuangan. Masih banyak perusahaan di Indonesia 

khususnya masih mencatat aktivitas perusahaanyang didasarkan pengetahuan, keahlian 
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dan teknologi sebagai beban bukan sebagai investasi yang akan mendatangkan 

keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Penelitian mengenai modal intelektual 

dapat juga membantu Bapepam dan Ikatan Akuntan Indonesia menciptakan standar 

yang lebih baik dalam pengungkapan modal intelektual.  

Di Indonesia, fenomena IC (Intellectual Capital) mulai berkembang terutama 

setelah munculnya PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) No.19 (revisi 2000) 

tentang aktiva tidak berwujud. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai IC, 

namun telah mendapat perhatian, karena IC termasuk dalam aktiva non moneter yang 

dapat diidentifikasi, tidak mempunyai wujud fisik dan dapat bermanfaat ekonomis bagi 

perusahaan di masa depan serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal. 

Kinerja keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai alat analisis. Pengukuran 

kinerja keuangan yang paling umum digunakan adalah menggunakan rasio Profitabilitas 

menjadi rasio yang menyita perhatian berbagai pihak karena digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Wira, 2014:91). Profitabilitas 

juga berkaitan dengan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu 

perusahaan karena dapat menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Profitabilitas yang tinggi akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang 

semakin baik pula. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Return on 

Assets(ROA). 

Topik intellectual capital telah menarik perhatian para peneliti. Beberapa penelitian 

tentang intellectual capital telah membuktikan bahwa intellectual capitalmempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi, penelitian lain 
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mengungkapkan hal yang berbeda. Secara teori, pemanfaatan dan pengelolaan 

intellectual capital yang baik oleh perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja 

perusahaan. Selain itu, intellectual capital juga diyakini dapat meningkatkan market 

value perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan asset intelektualnya secara 

efisien, maka nilai pasar perusahaan akan meningkat (Jafar, 2014). 

Penelitian yang dilakukanDewi dan Hatane (2013) menggunakan perusahaan sampel 

perusahaan keuangan dan menguji pengaruh Human Capital Efficiency (HCE) terhadap 

kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA), hasilnya 

menunjukkan bahwa HCE berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hasil 

penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Dwipayani dan Prastiwi (2014), 

Satiti dan Asyik (2013), Putri dan Purwanto (2015) menggunakan sampel perusahaan 

perbankan dan hasilnya menyatakan bahwa HCE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Hasil ini mengindikasikan adanya pertimbangan yang berbeda dalam memandang 

Human Capital Efficiency (HCE) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

Return on Asset (ROA). 

Penelitian yang dilakukan Dwipayani dan Prastiwi (2014), Dewi dan Hatane, (2013) 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan menguji pengaruh Capital Employee 

Efficiency (CEE) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset 

(ROA), hasilnya menunjukkan bahwa CEE berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Satiti dan Asyik (2013) 

menggunakan sampel perusahaan asuransi, Putri dan Purwanto (2015) menggunakan 

sampel perbankan dan hasilnya menyatakan bahwa CEE tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Hasil ini mengindikasikan adanya pertimbangan yang berbeda dalam 
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memandang Capital Employee Efficiency (CEE) terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 

Penelitian yang dilakukanDwipayani dan Prastiwi (2014), Satitidan Asyik (2013), 

Putri dan Purwanto (2015) menguji pengaruh Structural Capital Efficiency (SCE) 

terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA), hasilnya 

menunjukkan bahwa SCE berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hasil 

penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Dewi dan Hatane (2013) bahwa SCE 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil ini mengindikasikan adanya 

pertimbangan yang berbeda dalam memandang Structural Capital Efficiency (SCE) 

terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 

Bervariasinya hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, 

memotivasi peneliti untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruhHCE,CEE dan 

SCE terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) 

dengan jenis usaha sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang dipilih adalah  

“Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015” dengan Jenis Usaha sebagai 

Variabel Moderating. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis 

mengangkat permasalahan mengenai pengaruh pengungkapan intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar dengan rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Apakah Human Capital Efficiency(HCE) berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA)dengan jenis usaha sebagai variabel moderating? 

2. Apakah Capital Employee Efficiency(CEE) berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA)dengan jenis usaha sebagai variabel moderating? 

3. Apakah Structural Capital Efficiency (SCE) berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA)dengan jenis usaha sebagai variabel moderating? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Human Capital Efficiency(HCE) 

terhadap Return on Asset (ROA) dengan jenis usaha sebagai variabel 

moderating. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Capital Employee Efficiency(CEE) 

terhadap Return on Asset (ROA) dengan jenis usaha sebagai variabel moderating. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Structural Capital Efficiency (SCE) 

terhadap Return on Asset (ROA) dengan jenis usaha sebagai variabel moderating. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Manajemen 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola sumber daya perusahaan agar 

sumber daya tersebut dapat digunakan secara efektif sehingga dapat 

menciptakan nilai bagi perusahaan. 

2. Untuk Investor 
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Sebagai bahan pertimbangan apabila akan menanamkan modal maupun pihak-

pihak yang berkepentingan di perusahaan perbankan mengenai intellectual 

capital, sebagai nilai tersembunyi yang tidak dilaporkan secara akuntansi namun 

mempunyai peranan penting dalam kinerja perusahaan dan nilai pasar. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Legitimasi Teori Stakeholder 

Disclosure Value Added Value Added dan Efisiensi 

Research Gap 

SCE 

Berpengaruh  

- Satiti dan Asyik (2013) 

-Dwipayani dan Prastiwi (2014) 

- Putri dan Purwanto (2015) 

 

Tidak Berpengaruh 

-Dewi dan Hatane (2013) 

 

HCE 

Berpengaruh  

-Dewi dan Hatane, (2013)  

 

Tidak Berpengaruh 

-Dwipayani dan Prastiwi (2014) 

-Satiti dan Asyik (2013) 

- Putri dan Purwanto (2015) 

 

 

CEE 

 

Berpengaruh 

-Dewi dan Hatane (2013) 

-Dwipayani dan Prastiwi 

(2014) 

 

Tidak Berpengaruh 

-Satiti dan Asyik (2013) 

- Putri dan Purwanto (2015) 

 

Sampel Berbeda 

1.Dewi dan Hatane 

Perusahaan Sektor Keuangan 

2.Satiti dan Asyik  

Perusahaan Asuransi 

3.Dwipayani dan Prastiwi 

Perusahaan Manufaktur 

4.Putri dan Purwanto 

Perusahaan Perbankan 

Jenis Usaha 

Return On Assets 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisilatar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Berisi tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan 

yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, serta 

metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden penelitian dan hasil analisa data, serta 

pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 

 


