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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Sebuah perusahaan pada umumnya didirikan dengan suatu tujuan tertentu. 

Tujuan perusahaan yang umumnya diketahui publik adalah untuk mendapatkan 

laba yang sebesar-besarnya, namun tujuan perusahaan yang sebenarnya tidak 

sebatas untuk mendapatkan laba, tetapi juga untuk meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham dan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Tujuan tersebut sebenarnya tidak banyak berbeda, bahkan saling berhubungan dan 

mendukung satu dengan yang lain, namun tujuan yang menjadi priorotas suatu 

perusahaan bisa saja berbeda dengan perusahaan lain.  

   Pada era globalisasi, dunia bisnis menunjukkan suatu perpaduan yang 

menghasilkan suatu kompetisi yang semakin ketat dan transparan. Hal tersebut 

menuntut setiap perusahaan untuk dapat menghadapi dan mengantisipasi segala 

situasi agar mampu bertahan dan tetap maju di tengah berbagai kondisi, 

khususnya dalam rangka pencapaian tujuan utama perusahaan. Tujuan utama 

perusahaan yang telah go public adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik 

atau para pemegang saham, yang diwujudkan melalui peningkatan nilai 

perusahaan. Menurut Hermuningsih (2009) bagi perusahaan terbuka (go public) 

indikator nilai perusahaan tercermin pada harga saham yang diperdagangkan di 

pasar modal. Semakin tinggi harga sahan semakin tinggi nilai perusahaan. Hal 

tersebut mengimplikasikan bahwa konsep nilai perusahaan dalam hal ini bersifat 

krusial, karena menjadi tujuan utama bagi perusahaan.  



2 
 

   Dalam upaya menghadapi persaingan yang ketat, permodalan tidak hanya 

berfokus pada modal berwujud, tapi juga berfokus pada modal intelektual atau 

intellectual capital yang menjadi karakteristik perusahaan berbasis ilmu 

pengetahuan (Ekowati, 2012). Ditambah lagi dengan munculnya abad informasi 

dan globalisasi, perusahaan tidak dapat lagi menghasilkan keunggulan kompetitif 

yang berkesinambingan hanya dengan menerapkan teknologi baru ke dalam 

modal atau aset yang berwujud secara tepat atau hanya menerapkan dengan baik 

manajemen aset dan kewajiban. Namun, kemampuan sebuah perusahaan untuk 

memobilisasi dan menekspoitasi aset tak berwujud menjadi jauh lebih 

menentukan daripada melalukan investasi dan mengelola aset yang berwujud.  

   Aset tak berwujud yang beberapa tahun ini banyak diteliti adalah 

intellectual capital (Ekowati, 2012). Menurut Steward (1997) intellectual capital 

yaitu pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual (intellectual property) dan 

pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Ulum; 2009). 

Intellectual capital kini dirujuk sebagai faktor penyebab sukses yang penting dan 

karenanya akan semakin menjadi suatu perhatian dalam kajian strategi organisasi 

dan strategi pembangunan. Intellectual capital didudukan di tempat strategis 

dalam konteks kinerja atau kemajuan suatu organisasi atau masyarakat. Hal ini 

dikarenakan: pertama, fenomena pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat 

industrialis dan jasa ke masyarakat pengetahuan. Kedua, pada tataran mikro 

perusahaan, tampaknya agak sulit untuk tidak menyertakan atau mengaitkan 

perkembangan ini di dalam konteks persaingan dan pencarian basis keunggulan 

kompetitif (Rupidara, 2008). Menurut Edvinsson dan Malone (1997) 
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Intellectual capital digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan nilai 

perusahaan (Ulum; 2009). Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Abidin 

(2000), yang menyatakan bahwa market value terjadi karena masuknya konsep 

intellectual capital yang merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan nilai 

suatu perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat tercermin dari harga yang dibayar 

investor atas sahamnya dipasar. Semakin meningkatnya perbedaan antara harga 

saham dengan nilai buku aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan adanya 

nilai yang hilang (hidden value). 

   Perihal meningkatnya perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku 

perusahaan, membuat para peneliti tertarik untuk menyelidiki hidden value pada 

laporan keuangan. Pada penelitian Chen, Cheng dan Hwang (2005) mencatat 

bahwa selama tahun 1997-2001, dalam US Strandard and Poors (S & P) 500, 

rasio nilai pasar terhadap nilai buku perusahaan meningkat dari 1 sampai 5. Hal 

ini menyatakan secara tidak langsung bahwa sekitar 80% nilai perusahaan todak 

tercermin dalam laporan keuangan. Menurut Edvinsson dan Malone (1997), 

perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan adalah nilai intellectual 

capital (Ulum; 2009). Penghargaan lebih atas suatu perusahaan dari para investor 

diyakini disebabkan oleh intellectual capital yang dimiliki perusahaan (Chen, 

Cheng dan Hwang, 2005). 

   Bertolak dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa perusahaan yang 

sukses adalah perusahaan yang melihat dan memperlakuakn kemampuan berpikir 

dan berpengetahuan sebagai modal utama di dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya. Oleh karena itu organisasi bisnis semakin menitik beratkan pentingnya 
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aset pengetahuan sebagai aset tidak berwujud. Beberapa contoh dari aset tidak 

berwujud disebutkan dalam PSAK No. 19 paragraf 120 (revisi 2012) antara lain 

nama merk, kepala surat kabar dan judul publisitas, piranti lunak komputer, 

lisensi, waralaba, hak ciptam paten dan hak kekayaan intelektual indsutri lain, hak 

operasional dan penyediaan jasa, resep, formula, model, desain, purwarupa dan 

aset tidak berwujud dalam pengembangan. Dimana laporan keungan tradisional 

tidak mampu menyajikan informasi yang cukup tentang kemampuan perusahaan 

untuk menciptakan nilai dari aset tidak berwujud tersebut (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2012). 

   Di Indonesia, fenomena mengenai intellectual capital mulai berkembang 

sejak diterbitkannya PSAK No 19 (revisi 2000) tentang asset tidak berwujud. 

Akan tetapi, tidak dinyatakan secara langsung sebagai intellectual capital. 

Menurut PSAK No 19 paragraf 08 (revisi 2012), asset tidak berwujud adalah aaset 

nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). 

   Berbanding terbalik dengan meningkatnya perhatian intellectual capital di 

dalam mendorong nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan, pengukuran yang 

tepat terhadap intellectual capital perusahaan belum dapat ditetapkan. Menurut 

(Pulic, 2000) Perusahaan tidak secara langsung mengukur intellectual capital, 

tetapi memandang suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai 

hasil dari kemampuan intelektual perusahaan (Value Added Intellcetual 

Coefficient – VAIC).  Secara umum, intellectual capital dapat dikonstruksikan 

menjadi tiga komponen model utama, yaitu Human Capital,  Costumer Capital, 
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dan Structural Capital, dimana kebanyakan dari kita telah menerima pembagian 

ini menjadi sebuah standar konstruksi modal intelektual kini (Ulum; 2009). 

   Penelitian ini mengukur pengaruh intellectual capital (dalam hal ini 

diproksikan dengan VAIC
TM

) terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. 

Perusahaan perbankan dipilih karena industri jasa perbankan adalah industri yang 

paling intensif penggunaan intelektualnya. Sektor perbankan, memiliki peranan 

yang sangat vital terutama dalam mendukung pergerakan serta pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara. Hal ini mengakibatkan sengitnya persaingan dalam 

industri perbankan itu sendiri dalam menyediakan layanan yang terdepan bagi 

konsumen. Berbanding terbalik dengan hal tersebut menurut data yang diperoleh 

dari MAKE Study perusahaan perbankan di Indonesia cenderung melaporkan 

lebih sedikit atribut intellectual capital nya dibandingkan dengan perusahaan 

sektor lainnya, padahal secara umum perusahaan perbankan seharusnya menerima 

penghargaan Indonesia MAKE Study Award tiap tahunnya 

(www.dunamis.co.id). 

   Sejak tahun 2005 Dunamis Organization Services menyelenggarakan 

Indoneia Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study. Indonesia MAKE 

Study merupakan studi mengenai perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia. 

MAKE Study pertama kali diadakan pada tahun 1998 oleh Teleos yang bekerja 

sama dengan KNOW Network. Teleos merupakan sebuah penelitian mandiri di 

bidang knowledge management dan intellectual capital. 

   Indonesia MAKE Study diselenggarakan untuk membuat Indonesia 

menjadi negara yang berpengetahuan dengan menerapkan based organization di 

http://www.dunamis.co.id/
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semua perusahaan. Tujuan diselenggarakannya acara ini agar perusahaan di 

Indonesia dapat membandingkan keberhasilan implementasi strategi knowledge 

based organization mereka dengan lawan atau perusahaan yang unggul di dunia 

dalam knowledge based organization dan mendorong para pemimpin untuk 

menciptakan intellectual capital dan kekayaan melalui penggunaan pengetahuan 

individu atau perusahaan untuk menghasilkan produk, jasa, solusi yang berkelas 

dunia (www.dunamis.co.id).  

Tabel 1.1 

Pemenang Indonesia MAKE Study 2013 

1 PT Astra Honda Motor 

2 PT Bank Syariah 

3 Binus University 

4 PT Federal International Finance 

5 PT GMF AeroAsia 

6 PT Pertamina (Persero) 

7 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

8 PT Toyota Astra Motor 

9 PT Unilever Indonesia Tbk 

10 PT United Tractor Tbk 

Sumber : www.dunamis.co.id  

Dari berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa IC di Indonesia mulai 

menjadi sorotan untuk menciptakan kesuksesan suatu organisasi dalam 

mengembangkan bisnisnya. Pengelolaan modal intelektual semakin penting untuk 

dilakukan dalam era knowledge economy sekarang ini, apalagi jika diterapkan 

dalam sektor perbankan, karena menurut Mavridis (2004) dan Kamath (2000) 

(Maski; 2003) (1) bank menyediakan data yang dinilai dapat dipercaya dan resmi 

dipublikasikan oleh pihak bank, seperti: Laba Rugi, Neraca, Ekuitas dan lain-lain, 

http://www.dunamis.co.id/
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juga (2) sektor perbankan dinilai memiliki iklim bisnis yang intellectually 

intensive, dan karyawan bank dinilai lebih homogen dari pada faktor lain.  

   Selaras dengan intellectual capital yang mulai menjadi sorotan nilai 

perusahaan sejak awal tahun 2014 yang dilihat dari saham pada perusahaan 

perbankan rata-rata naik 38% seperti yang dicantumkan pada tribunnews bahwa 

saham perbankan masih menarik perhatian pasar. Imbal hasil atawa return yang 

tinggi jadi alasan. Bila dihitung sejak awal tahun atau year to date (ytd), harga 

saham sektor perbankan rata-rata sudah naik sebesar 38 persen. Joseph 

Pangaribuan, Kepala Riset Samuel Sekuritas dalam riset 12 September 2014 

menulis, harga saham sektor bank tetap atraktif karena diperdagangkan di level 

rata-rata price to book value (PBV) selama tujuh tahun terakhir 

(http://www.tribunnews.com/, diakses 16 September 2014). 

   Fenomena mengenai intellectual capital dan nilai perusahaan perbankan 

yang dikatakan mengalami peningkatan tidak tercermin dalam pasar modal. 

Perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar bursa justru mengalami penurunan 

harga saham. Penurunan harga saham berdampak pada nila perusahaan yang 

diproksikan dengan Price to Book Value juga mengalami penurunan. Dan sorotan 

mengenai intellectual capital pada perusahaan perbankan tidak tercermin dalam 

pasar modal. Berikut ini adalah tabel rata-rata Price to Book Value (PBV) dan 

intellectual capital (VAIC
TM

) pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2013.  
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Tabel 1.2 

Rata-rata PBV dan VAIC
TM

 pada Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 

Periode 2011 - 2013 

Variabel 2011 2012 2013 

PBV 1,83 1,89 1,61 

VAIC
TM 3,61 3,44 3,45 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

 Berdasarkan tabel 1.1 diketahui terjadi fenomena gap yaitu ditandai 

dengan adanya ketidakkonsistenan hubungan antar data. Pada tahun 2011 sampai 

2012, rata-rata variabel nilai perusahaan yang diproksikan oleh PBV adalah 

sebesar (1,83); (1,89) mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 

mengalami penurunan menjadi 1,61. Sementara itu, variabel intellectual capital 

yang diproksikan oleh VAIC
TM

 mengalami penurunan pada tahun 2011 hingga 

2012 sebesar 3,61 dan 3,44, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan 

sebesar 3,45.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, terdapat beberapa hasil penelitian yaitu, 

penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2012), intellectual capital yang 

diproksikan oleh Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC
TM

) 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi dari 

variabel independen sebesar 0,032.  Berbeda dengan penelitian menurut Uniariny 

(2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 
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perbankan pada tahun 2006-2010. Dan menurut Prasetyanto dan Anis (2013) 

menyatakan bahwa intellectual capital pengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

yang diproksikan oleh Tobins Q pada perusahaan keuangan di BEI periode 2009 – 

2011. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui pada perusahaan 

perbankan, apakah intellectual capital berpengaruh atau tidak terhadap nilai 

perusahaan, dan bagaimana signifikansinya. Diharapkan hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi investor dan calon investor untuk melakukan 

kebijakan investasi. Judul penelitian ini adalah: 

“Pengaruh Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2011 – 2013” 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

diantaranya : 

1. Apakah intellectual capital yang diukur dengan VAIC
TM

 berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Apakah Value Added Capital Employed (VACA) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Apakah Value Added Human Capital (VAHU) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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4. Apakah Structural Capital Value Added (STVA) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

1.3       Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital yang diukur dengan VAIC
TM

 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Value Added Capital Employed (VACA) 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetauhi pengaruh Value Added Human Capital (VAHU) terhadap 

nilai perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Structural Capital Value Added (STVA) terhadap 

nilai perusahaan. 

1.4       Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan memberikan dua 

kegunaan bagi pihak-pihak berikut ini: 

1. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang 

dapat mendorong pengetahuan dan wawasan mengenai  pengaruh intellectual 

capital terhadap nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan referensi pada perusahaan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dengan melalui pengelolaan intellectual capital yang dimiliki 

perusahaan agar dapat bersaing di era global ini. 

3. Bagi Civitas Akademik 

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas dan 

memperdalam penelitian, khususnya dapat mengkaji topik-topik yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

4. Bagi  Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagi bukti mengenai bagaimana 

pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 - 2013. 

1.5       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2011 sampai dengan 

Desember 2013. 

 


