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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi 

perusahaan dalam perkembangan bisnis di semua perusahaan. Salah satu tujuan 

utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang 

maksimal. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien 

untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja keuangan 

merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan di dalam persaingan bisnis 

untuk mempertahankan perusahaannya. 

Pengalaman dari krisis ekonomi tahun 1997 telah membuat sektor 

perbankan pada akhirnya harus menumbuhkan kembali citra perbankan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, sehingga industri perbankan 

dapat tetap bertahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pada kondisi 

ekonomi di masa yang akan datang. Walaupun industri perbankan Indonesia dapat 

bertahan terhadap resiko dari krisis ekonomi tersebut, tetap saja kualitas dan 

kesehatan usaha perbankan harus tetap diperhatikan dan dijaga agar tetap 

memenuhi standar yang telah di tetapkan agar tidak mempengaruhi stabilitas 

ekonomi Indonesia.  

Salah satu cara untuk menilai efisiensi kinerja keuangan perbankan 

adalah dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Analisis profitabilitas 

diperlukan untuk menilai besar kecilnya produktivitas usaha sebuah perusahaan. 
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Penilaian profitabilitas ini menggunakan beberapa kriteria antara lain : Gross 

Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Assets, dan Return on Equity.  

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas 

yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Penilaian komponen 

profitabilitas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no. 13/24/DPNP 

menggunakan indikator yang salah satunya adalah Return On Assets (ROA). 

Untuk Return On Assets (ROA), Bank Indonesia menetapkan suatu bank sehat 

apabila ROA mencapai sekurang-kurangnya 1 % .  

Kondisi perbankan di Indonesia pada tahun 2008-2012 merupakan 

periode yang penuh dinamika bagi industri perbankan nasional, dimana pada 

tahun tersebut kinerja perbankan bergerak secara fluktuatif. Kondisi perbankan 

yang fluktuatif ini membuat bank sentral mengambil kebijakan untuk menaikkan 

suku bunga. BI sebenarnya telah berusaha menyelamatkan dunia usaha dengan 

menurunkan BI Rate 0,25 persen ke level 9,25 persen di akhir tahun 2008 agar 

perbankan menurunkan suku bunga kredit. Sehingga industri perbankan Indonesia 

ikut menaikkan suku bunganya untuk menyeimbangkan pendapatan. Tahun 2008 

merupakan hantaman krisis keuangan global tampaknya mulai menggoyahkan 

perbankan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Tahun 2007-2012 

JENIS BANK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BANK UMUM             

• ROA (%)  
        

2.78  

         

2.33  

        

2.60  

       

2.86  

       

3.02  

       

3.66  

• BOPO (%) 
      

84.05  

      

88.59  

      

86.63  

     

86.14  

     

89.12  

     

88.87  

BANK PERSERO             

• ROA (%)  
        

2.76  

         

2.72  

        

2.71  

       

3.08  

       

3.64  

       

3.99  

• BOPO (%) 
      

90.68  

      

89.92  

      

92.35  

     

88.23  

     

99.67  

   

102.72  

BUSN DEVISA             

• ROA (%)  2.44 1.25 2.20 2.58 2.43 2.65 

• BOPO (%) 81.85 93.76 86.27 85.53 
     

81.78  

     

83.13  

BUSN NON DEVISA             

• ROA (%)  2.99 2.20 1.35 1.82 3.13 3.49 

• BOPO (%) 83.58 86.73 95.02 89.91 85.64 80.81 

BPD             

• ROA (%)  3.08 3.70 3.65 3.82 3.61 4.14 

• BOPO (%) 76.06 73.04 73.64 77.65 75.90 75.92 

BANK CAMPURAN             

• ROA (%)  3.06 2.87 2.32 2.03 2.02 2.86 

• BOPO (%) 79.78 83.57 84.50 84.10 88.50 82.81 

BANK ASING             

• ROA (%)  3.83 3.89 3.54 3.05 3.02 5.45 

• BOPO (%) 79.98 83.38 78.78 88.61 87.05 79.16 

      Sumber: BI.go.id (data diolah 2014) 

 

Jika kita lihat pada Tabel 1.1, pada tahun 2008 ROA mulai mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dan efisiensi biaya operasional mengalami 

peningkatan yang artinya terjadi masalah dalam kinerja keuangan. Secara 

keseluruhan, ROA dan BOPO mengalami naik turun secara stabil namun pada 

kenyataannya mengalami masalah dalam optimalisasi kinerjanya.  

Jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya seperti asuransi,  rata-

rata ROA perbankan lebih rendah. Di mana yang tertinggi pada tahun 2012 hanya 
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mencapai rata-rata 5,45% saja itu pun diraih oleh bank asing, jauh lebih kecil 

dibandingkan perusahaan asuransi pada 2012 sebesar 8,36%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja keuangan sektor perbankan masih belum baik 

walaupun di atas batas ketentuan ROA perbankan sebesar 1 %. 

BOPO pada tahun 2008 hampir mencapai lebih dari 90% yang 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak sehat karena beban operasional 

yang tidak diimbangi dengan baik oleh pendapatan operasionalnya. Masih 

tingginya tingkat BOPO perbankan di Tanah Air, dinilai Bank Indonesia akan 

berpengaruh terhadap kemampuan daya saing dari sisi efisiensi dibanding negara-

negara kawasan. Akhir 2011, BOPO perbankan di Tanah Air sebesar 85,4%, jauh 

di atas Malaysia yang sebesar 46%, Vietnam 46,9%, Thailand 49,3% dan Filipina 

79,6%. Walaupun indikator BOPO perbankan Indonesia sudah turun menjadi 

76,7% pada April 2012, namun masih kalah jauh dibanding dengan Malaysia, 

Thailand, apalagi Singapura.  

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah kunci 

keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja perusahaan 

yang baik karena keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang 

digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini 

akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan untuk maju dan kerjasama 

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Salah satu faktor yang 

dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan itu baik atau tidak yaitu dengan 

analisis modal intelektual. 



5 
 

 
 

 Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan yang ketat pada era ini 

memaksa perusahaan-perusahaan mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. 

Agar dapat terus bertahan dengan cepat perusahaan-perusahaan mengubah dari 

bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labour-based business), menuju bisnis 

yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge-based business), sehingga 

karakteristik perusahaannya menjadi perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. 

Seiring dengan perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi berbasis ilmu 

pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge 

management) maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu 

penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri 

(Sawarjuwono, 2003). 

  Hal ini sejalan dengan era perdagangan bebas yang telah melahirkan 

blok-blok perdagangan di tingkat global maupun regional seperti ASEAN Free 

Trade Area (AFTA) merupakan indikasi signifikan globalisasi perdagangan 

dunia, yang termasuk di dalamnya globalisasi tenaga kerja dan telah terdapat 

upaya untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 

dengan karakter pasar tunggal dan basis produksi regional. 

Upaya untuk mewujudkan AEC ini merupakan suatu tantangan bagi 

kinerja keuangan perbankan yang ada di Indonesia. Hal ini karena salah satu 

permasalahan bagi perbankan di Indonesia adalah belum efisiennya kinerja 

perbankan selama ini jika dibandingkan dengan kinerja perbankan di negara-

negara ASEAN lainnya.  
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Bank Indonesia mengungkapkan perbankan nasional merupakan bank 

paling tidak efisien atau boros di kawasan Asia Tenggara (Asean) meskipun pada 

dasarnya mampu menghasilkan profit margin yang lebih baik dibandingkan bank-

bank lain di negara lain. Dua indikator efisiensi perbankan, yaitu rasio Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan spread antara suku 

bunga kredit dengan suku bunga deposito menunjukkan bahwa efisiensi industri 

perbankan nasional masih kalah dari efisiensi perbankan negara satu kawasan 

(Hadad, 2012). Oleh karena itu Bank Indonesia mendorong peningkatan efisiensi 

perbankan nasional untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan 

ekonomi namun harus tetap memperhatikan ketahanan bank tersebut. 

Sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus unit) 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Prager, 1992 dalam Rafinda, 2011), 

perbankan memerlukan suatu kepercayaan dari masyarakat. Adanya kepercayaan 

masyarakat sebagai falsafah yang mendasari usaha bank menyebabkan modal 

manusia atau yang dikenal modal intelektual menjadi sangat kental pada bisnis 

perbankan. Hasil penelitian Brennan (2001) menunjukkan bahwa tingkat modal 

intelektual berpengaruh pada kinerja perusahaan yang meliputi produktivitas 

karyawan, peningkatan skill karyawan, dan peningkatan laba. 

Menurut Pulic (1998), tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis 

pengetahuan adalah untuk menciptakan value added. Pulic (1998) menyatakan 

bahwa intellectual ability (yang kemudian disebut dengan VAIC™) menunjukkan 
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bagaimana kedua sumber daya physical capital dan intellectual potential telah 

secara efisien dimanfaatkan oleh perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek yang 

fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan 

berdasarkan analisis rasio keuangan perusahaan dalam suatu periode.  

Berkaitan dengan value added, hubungan antara VAIC™ dengan kinerja 

keuangan telah dibuktikan secara empiris oleh penelitian Chen et al., (2005) 

menggunakan model Pulic (VAIC™) untuk menguji hubungan antara modal 

intelektual dengan nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan sampel perusahaan publik di Taiwan. Hasilnya menunjukkan 

bahwa modal intelektual (VAIC™) berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar 

dan kinerja keuangan perusahaan.  

Mavridis (2004) dan Kamath (2007) memilih khusus sektor perbankan 

sebagai sampel penelitian. Hasil kedua penelitian ini menunjukkan bahwa 

VAIC™ dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pemeringkatan 

terhadap sektor perbankan di Jepang dan India berdasarkan kinerja modal 

intelektualnya. Mavridis (2004) dan Kamath (2007) mengelompokkan bank 

(berdasarkan kinerja modal intelektual) dalam empat kategori, yaitu (1) top 

performers, (2) good performers, (3) common performers, dan (4) bad 

performers.  

Terdapat beberapa penelitian terhadap kinerja modal intelektual di 

Indonesia. Astuti dan Sabeni (2005) melakukan penelitian menggunakan 200 

perusahaan di Jawa Tengah yang terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman 
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Modal Daerah Propinsi Daerah (BKPMD) Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa modal manusia memiliki hubungan yang lebih kuat dengan 

modal struktural jika hubungan tersebut bersifat langsung. Selain itu, penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa modal kustomer dan modal struktural dapat 

berfungsi sebagai variabel intervensi hubungan modal manusia dengan kinerja 

perusahaan, sedangkan modal struktural dapat digunakan untuk mediasi hubungan 

modal kustomer dengan kinerja perusahaan. 

Kuryanto dan Syafruddin (2008) melakukan penelitian menggunakan 73 

perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) dari kelompok industri 

sektor manufaktur, sektor jasa, dan sektor property selama tahun 2003 sampai 

2005 sebagai sampel. Hasil menunjukkan bahwa modal intelektual tidak memiliki 

hubungan positif dengan kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan di masa 

depan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 

modal intelektual tidak memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan, dan 

kontribusi modal intelektual terhadap kinerja perusahaan berbeda oleh industri. 

Penelitian tahun 2008 yang dilakukan oleh Ihyaul Ulum tentang 

hubungan antara efisiensi dari value added komponen-komponen utama yang 

berbasis pada sumber daya perusahaan (yaitu physical capital, human capital, dan 

structural capital) dan tiga dimensi tradisional kinerja keuangan perusahaan: 

profitabilitas ROA, produktivitas ATO, dan GR. Data yang digunakan dalam 

penelitian Ulum (2008) adalah 130 perusahaan perbankan di Indonesia selama 

tiga periode yaitu 2004-2006. Penelitian Ulum (2008) menguji tiga elemen dari 

VAIC™ dan ukuran-ukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 
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partial least squares (PLS) untuk analisis data dan hasil pengujiannya adalah 

terdapat pengaruh positif IC (VAIC™) terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 Secara keseluruhan, temuan empiris penelitian Ulum (2008) menyatakan 

bahwa human capital (VAHU) dan ROA merupakan indikator yang paling 

signifikan untuk VAIC™ dan kinerja keuangan perusahaan selama 3 tahun. 

Sementara physical capital (VACA) hanya signifikan untuk tahun 2006. 

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan seluruh perusahaan sektor 

perbankan, baik yang go public maupun tidak, telah membatasi untuk memilih 

ukuran kinerja keuangan yang berbasis pada market value. 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melaui rasio return on 

assets dan return on equity perusahaan perbankan yang trdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Modal intelektual menjadi topik yang penting untuk diteliti karena isu-

isu mengenai pengungkapan modal intelektual merupakan salah satu dari sepuluh 

jenis informasi yang dibutuhkan pemakai. Perusahaan akan dapat bersaing apabila 

menggunakan inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual perusahaan. 

Oleh karena itu modal intelektual merupakan salah satu aset perusahaan yang 

diyakini berperan penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai 

keunggulan kompetitif. Semakin besar modal intelektual maka semakin efisien 

penggunaan modal perusahaan (Appuhami, 2007).  

Selain itu, industri perbankan merupakan industri yang vital yang 

memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan perekonomian suatu negara 

(Rafinda, 2011). Pemilihan sektor perbankan sebagai sampel mengacu pada 
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penelitian Kamath (2006) & Mavridis (2004); dan Firer & William (2003). Sektor 

perbankan dipilih karena menurut Firer & William (2003) industri perbankan 

adalah salah satu sektor yang paling intensif  modal intelektualnya. Selain itu, dari 

aspek intelektual, secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih 

homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Kubo dan Saka, 2002 

dalam Wijayanti, 2012).  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

menguji secara empiris pengaruh modal intelektual yang diukur dengan VAIC™  

terhadap kinerja keuangan. 

1.2         Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan yang diteliti? 

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud peneliti mengadakan penelitian ini yaitu untuk 

memperoleh data dan informasi yang sebenarnya dan objektif mengenai pengaruh 

modal intelektual terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta untuk menempuh Ujian Sarjana pada 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Jenjang Program Pendidikan Strata 1 

Universitas Widyatama Bandung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan yang diteliti. 

1.4        Kegunaan Penelitian 

1. Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

berupa bahan bagi penelitian lebih lanjut dan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya  

tentang modal intelektual dan kinerja keuangan. 

2. Peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini sangat berguna untuk menambah 

wawasan mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja 

keuangan. 

3. Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan keuangan 

perbankan baik bank umum maupun bank asing. 

1.5       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2008-2012. Data penelitian diperoleh dari website www.idx.co.id. Dengan waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/

