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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nilai suatu perusahaan tidak hanya dihasilkan dari aset fisik dan keuangannya 

saja, akan tetapi bisa didapatkan juga dari kekayaan intelektualnya, lalu ada 

pengeluaran untuk research and development, sumber daya manusia, dan struktur 

organisasinya, serta kebijakan dan hubungan yang dijaga baik oleh perusahaan 

dengan para pelanggan serta para supplier-nya. Peran sumber daya manusia (SDM) 

bagi perusahaan dapat dikatakan sangat vital bagi suatu perusahaan, karena seperti 

kita ketahui sendiri hampir segala aspek yang ada di perusahaan saat ini masih 

dikendalikan oleh manusia. Tanpa adanya campur tangan manusia maka segala 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan menghasilkan laba serta 

tidak akan mampu menambah nilai dengan sendirinya.  

Beda individu yang mengelola aset maka akan berbeda pula jumlah nilai 

tambah yang dapat dihasilkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kemampuan 

manusia itu khusus serta berbeda-beda, kebijaksanaan atau intelektualitasnya 

memiliki andil yang terbilang besar di dalam mengelola aset atau sumber daya yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan. Akan tetapi pada prakteknya nilai sumber daya 

manusia tidak terperinci pada suatu laporan keuangan, baik itu laporan posisi 

keuangan maupun pada laporan laba rugi. Yang tertera dalam laporan keuangan 
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hanyalah biaya gaji atau biaya pendidikan, dimana hal tersebut merupakan biaya 

operasional, bukan merupakan pengeluaran modal. 

Kaswan (2012) menjelaskan bahwa setiap organisasi pasti membutuhkan 

pekerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaannya, para pekerja 

tersebut disebut dengan sebutan knowledge worker. Knowledge worker adalah 

karyawan yang memberikan kontribusi kepada organisasi bukan dengan tenaga 

kasar, melainkan dengan apa yang mereka ketahui atau pengetahuan khususnya 

(Kaswan, 2012). Oleh karena itu organisasi berusaha untuk mengembangkan serta 

mempertahankan knowledge worker. Jika perusahaan memiliki manajemen sumber 

daya manusia yang baik serta efektif maka hal tersebut dapat memberikan 

keunggulan bagi organisasi tersebut apabila dibandingkan dengan para 

kompetitornya. Karena semakin baiknya tingkat sumber daya manusia maka akan 

semakin baik pula intangible assets yang berupa intellectual capital yang ada pada 

organisasi tersebut. 

Aset merupakan komponen penting bagi perusahaan, baik itu aset fisik atau 

pun aset non-fisik, seperti informasi serta pengetahuan. Informasi dan pengetahuan 

disini bukanlah yang bersifat ilmiah saja, akan tetapi dapat berupa saran, berita, 

maupun kritik. Demi dapat bertahan pada era globalisasi dengan persaingan bisnis 

yang ketat seperti sekarang ini, maka perusahaan perlu untuk merubah pola dalam 

menjalankan bisnisnya, yang tadinya menerapkan metode berdasar pada tenaga 

kerja (labor based business) harus sesegera mungkin merubah metodenya menjadi 

bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based business). Adanya perubahan 

metode di dalam menjalankan bisnis perusahaan tersebut maka kemakmuran 
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perusahaan dapat dilihat dari penerapan manajemen pengetahuan (knowledge 

management). 

Pada sistem manajemen yang berdasar pengetahuan, modal konvensional 

seperti sumber daya alam, sumber keuangan, serta aset fisik lainnya, dianggap 

kurang penting jika dibandingkan dengan modal yang berdasar pada pengetahuan 

dan teknologi. Jika suatu perusahaan mampu untuk memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka perusahaan tersebut dapat mengetahui bagaimana 

cara memanfaatkan sumber daya dengan efisien dan ekonomis agar dapat 

memberikan keunggulan lebih dalam bersaing. 

Menurut Starovic dan Marr (2004) intellectual capital pada umumnya dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu human, relational, dan structural capital. Pertama yaitu 

human capital, merupakan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang 

dibawa oleh pegawai ketika mereka meninggalkan perusahaan. Kedua, customer 

capital, merupakan sumber daya yang dikaitkan hubungan eksternal perusahaan, 

seperti dengan konsumen, supplier atau partner dalam research and development 

(R&D). Ketiga adalah structural capital, sebuah pengetahuan yang akan tetap 

berada dalam perusahaan. 

Pulić (1998) memperkenalkan suatu cara untuk mengukur intellectual capital 

yaitu menggunakan value added intellectual coefficient (VAICÔ). Metode ini 

diciptakan untuk menunjukkan informasi mengenai efisiensi penciptaan nilai (value 

creation) dari aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun, yang 

dikuasai oleh perusahaan. 3 pilar utama yang mempengaruhi value creation 
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tersebut adalah capital employed (CE), human capital (HC), dan structural capital 

(SC). 

Intellectual Capital yang ada pada penelitian ini merupakan kinerja IC yang 

pengukurannya menggunakan value added yang diciptakan oleh 3 pilar formatif. 

Pertama, value added capital employed (VACA), yaitu efisiensi pemakaian aset 

berwujud, berupa aset fisik dan keuangan yang diperoleh dari data laporan 

keuangan yaitu data value added dibagi dengan selisih antara total aset dengan 

intangible asset (capital employed). Kedua, value added human capital (VAHU); 

yaitu efisiensi pemakaian tenaga kerja yang diperoleh dari data laporan keuangan 

yaitu data value added dibagi jumlah pengeluaran perusahaan untuk karyawan. 

Ketiga, structural capital value added (STVA), yaitu efisiensi pemakaian tenaga 

kerja yang diperoleh dari data laporan keuangan. STVA dihitung dengan cara 

membagi antara structural capital yang tertanam pada perusahaan dengan angka 

value added yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Profitabilitas akan diukur menggunakan return on equity. Pengukuran 

menggunakan ROE ini adalah karena salah satu parameter kemampuan perusahaan 

di dalam menghasilkan laba pada kegiatan operasinya adalah fokus utama pada 

penilaian prestasi suatu perusahaan. Menurut Rachmawati (2012) laba menjadi 

indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan 

investor, serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan yang 

berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan. 

Kinerja pasar akan diukur menggunakan price earning ratio. Alasan 

dipilihnya price earning ratio dibanding rasio lainnya untuk menghitung kinerja 
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pasar pada penelitian ini adalah karena menurut Permata, Kertahadi, dan 

Topowijono (2013) price earning ratio dapat lebih menggambarkan bagaimana 

pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share-

nya. Apabila nilai price earning ratio suatu saham semakin tinggi maka harga 

saham tersebut akan semakin mahal pula atas pendapatan bersih per-sahamnya. 

Perusahaan yang memiliki peluang tingkat pertumbuhan tinggi maka akan memiliki 

price earning ratio yang sama tingginya juga, hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pasar mengharapkan pertumbuhan profit di masa yang akan datang. Di sisi lain 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah maka akan memiliki price 

earning ratio yang sama rendahnya juga, dampak dari price earning ratio yang 

rendah adalah harga saham akan semakin murah untuk diinvestasikan. Jadi apabila 

kinerja per lembar saham suatu perusahaan semakin membaik maka akan semakin 

menarik minat investor untuk membeli saham tersebut. 

Penelitian ini akan meneliti hubungan intellectual capital dengan 

profitabilitas dan kinerja pasar dengan menggunakan data perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-

2018. Dipilihnya perusahaan sektor manufaktur sebagai sampel pada penelitian ini 

adalah dikarenakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia terdiri dari perusahaan dari berbagai macam sub industri sehingga 

dianggap mampu untuk menggambarkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. 

Nantinya intellectual capital akan diukur menggunakan metode Pulić (1998), yakni 

menggunakan metode value added intellectual capital (VAICÔ). Profitabilitas 

akan diukur menggunakan return on equity dan kinerja pasar dihitung 
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menggunakan price earning ratio. Dari informasi yang telah dijelaskan pada latar 

belakang di atas tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas dan 

Kinerja Pasar Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2014-2018”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah value added capital employed (VACA) berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas? 

2. Apakah value added human capital (VAHU) berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas? 

3. Apakah Structural Capital Value Added (STVA) berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas? 

4. Apakah value added capital employed (VACA) berpengaruh positif 

terhadap kinerja pasar?  

5. Apakah value added human capital (VAHU) berpengaruh positif 

terhadap kinerja pasar? 

6. Apakah structural capital value added (STVA) berpengaruh positif 

terhadap kinerja pasar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh value added capital employed (VACA) 

terhadap profitabilitas. 

2. Menganalisis pengaruh value added human capital (VAHU) 

terhadap profitabilitas. 

3. Menganalisis pengaruh structural capital value added (STVA) 

terhadap profitabilitas. 

4. Menganalisis pengaruh value added capital employed (VACA) 

terhadap kinerja pasar. 

5. Menganalisis pengaruh value added human capital (VAHU) 

terhadap kinerja pasar. 

6. Menganalisis pengaruh structural capital value added (STVA) 

terhadap kinerja pasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi akademisi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bukti empiris mengenai pengaruh intellectual capital 

terhadap profitabilitas dan kinerja pasar. Diharapkan penelitian ini 

juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai 

intellectual capital. 
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2. Bagi praktisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 

kebijakan manajemen SDM terutama pada bidang intellectual capital 

yang dapat memajukan profitabilitas dan kinerja pasar. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Variabel Independen  Variabel Dependen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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kemampuan bersaing tidak hanya pada kepemilikan sumber daya yang dimilikinya, 

melainkan juga pada inovasi, informasi dan pengetahuan sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh perusahaan. Serta komponen aset tidak berwujud yang salah 

satunya yaitu intellectual capital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel independen yaitu intellectual capital terhadap 

variabel dependen yaitu profitabilitas dan kinerja pasar. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur menggunakan return on equity dan 

kinerja pasar dengan pengukuran price earning ratio. Sedangkan variabel 

independennya adalah intellectual capital yang akan diproksikan oleh VAICä. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan di dalam penelitian maka 

penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

 

BAB I, di dalam Bab I atau Pendahuluan ini mencantumkan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian lalu dilengkapi dengan 

kerangka pemikiran sebagai dasar hipotesis penelitian dan hubungan antar 

variabel penelitian, serta ada sistematika penulisan. 

 

BAB II, bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar di dalam 

melakukan penelitian serta beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi 

penulis di dalam melakukan pembahasan 
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BAB III, bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian yang digunakan serta 

definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data serta metode analisis. 

 

BAB IV, dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data 

dan interpretasi hasil statistik. 

 

BAB V, bab lima sebagai penutup menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian dan pembahasan serta keterbatasan penelitian dan 

saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian berikutnya.


