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BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan adalah suatu badan yang 

dibangun untuk memuaskan konsumen dengan menciptakan suatu produk baik 

barang maupun jasa dari sumber daya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Tujuan 

perusahaan selain memberikan kepuasan untuk para konsumen, secara umum adalah 

untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Tidak hanya berkonsentrasi pada laba 

saja, perusahaan juga harus meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan dan juga 

para pemegang saham. Dalam proses untuk mewujudkan suatu tujuan perusahaan 

tentunya perusahaan tersebut haruslah memiliki kemampuan lebih untuk 

memaksimalkan laba nya. 

Faktor-faktor yang dapat memaksimalkan laba perusahaan salah satunya 

adalah permodalan perusahaan. Permodalan tidak hanya berfokus pada modal fisik 

dan modal finansial yang didasarkan pada tenaga kerja (labor based business), tapi 

juga berfokus pada modal intelektual atau intellectual capital yang menjadi 

karakteristik perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. Perusahaan dapat berkembang 

dan bertahan dari gempuran globalisasi jika pertumbuhan modal fisik dan modal 

finansial sejalan dengan pertumbuhan modal intelektual (Ekowati, 2012:1).

Intellectual capital dapat digunakan perusahaan untuk mengendalikan operasional 

perusahaan, dimana hal ini tidak hanya menguji perusahaan dalam hal menjual hasil 

produksinya, tetapi juga dalam hal kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan 

menyediakan produk/jasa yang dapat dijual.

Hal ini secara tidak langsung juga memaksa perusahaan untuk mengubah 

strategi bisnisnya, dari bisnis yang berdasarkan tenaga kerja (labor based business)

menjadi berdasarkan pengetahuan (knowledge based business). Perusahaan yang 

menerapkan strategi knowledge based business ini harus dapat menciptakan nilai 

tambah dengan mengelola the hidden value (nilai-nilai tidak tampak) yang ada pada 

aset tidak berwujud. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan 

pengukuran aset tidak berwujud adalah melalui intellectual capital (Guthrie, 2000).
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Menurut Steward (1997) intellectual capital yaitu pengetahuan, informasi, 

kekayaan intelektual (intellectual property) dan pengalaman yang dapat digunakan 

untuk menciptakan kekayaan (Ulum, 2009:19). Menurut Bontis et al. (2000:87), 

intellectual capital dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu human capital, 

structural capital dan customer capital. Implementasi modal intelektual merupakan 

sesuatu yang masih baru, bukan saja di Indonesia tetapi juga dilingkungan bisnis 

global. 

Munculnya PSAK No. 19 (revisi 2011) menjadi sinyal bahwa keberadaan 

intellectual capital mulai berkembang di Indonesia. Walaupun tidak secara eksplisit 

menjelaskan tentang intellectual capital, namun hal ini sudah membuktikan bahwa

intellectual capital mulai mendapat perhatian. Menurut PSAK ini, aset tidak 

berwujud adalah aset non-moneter dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 

untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan 

kepada pihak yang lainnya, atau untuk tujuan administrative (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2012).

Banyak metode pengukuran intellectual capital yang telah dikembangkan, 

salah satunya yaitu metode The Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) yang 

dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain untuk menyajikan 

informasi tentang value creation efficiency dari asset berwujud (tangible asset) dan 

asset tidak berwujud (intangible asset) yang dimiliki perusahaan. VAICTM 

merupakan instrument untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan. 

Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena 

dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi).  

VAICTM merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menciptakan nilai secara efisien dengan memanfaatkan keberadaan 

modal fisik (physical capital) dan modal intelektual (intellectual capital) untuk 

memberikan nilai tambah (value added). Perusahaan yang memiliki nilai VAIC 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat mengombinasikan keberadaan 

sumber daya yang dimiliki, mulai dari dana-dana keuangan, human capital, 

structural capital hingga customer capital, sehingga kinerja perusahaan akan 

mengalami peningkatan. 
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Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan adalah 

dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Menurut Harahap (2013:304)

bahwa rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan perusahaan dan sumber yang ada. Rasio  

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), 

dimana jika ROA semakin meningkat, maka laba yang mampu dihasilkan perusahaan 

semakin meningkat. 

Penelitian ini mengukur pengaruh elemen-elemen intellectual capital

(dalam hal ini diproksikan dengan VACA, VAHU dan STVA) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan BUMN di Indonesia. Perusahaan BUMN dipilih karena 

perusahaan BUMN memiliki peran yang sangat penting sebagai agent of 

development, serta mengambil posisi untuk mencari keuntungan bagi negara. BUMN 

merupakan milik negara yang pembentukannya ditetapkan dengan UU, termasuk 

proses Penyertaan Modal Negara (PMN) karena menggunakan uang rakyat. BUMN 

juga termasuk organisasi hibrida karena diperbolehkan untuk mengelola dua jenis 

dana yang terdiri atas dana publik dari keuangan negara tersebut dan swasta. Dengan 

ciri dan bentuk seperti itu, BUMN harus memijakkan kaki pada dua sisi yang bisa 

dikatakan kontradiktif. Di satu sisi, BUMN harus menjalankan bisnis dengan 

mengikuti tata kelola yang baik (governance). Di sisi lain, BUMN juga harus dapat 

berperan sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan pada publik.

(http://nasional.sindonews.com , 29 september 2015 19.21)

Hal itu tentunya membuat BUMN harus memiliki potensi untuk bersaing 

dengan perusahaan lain untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih dari konsumen, 

dengan demikian BUMN haruslah menerapkan intellectual capital guna 

meningkatkan kemampuan bersaing dan kinerja yang baik. Sejalan dengan hal-hal di 

atas terdapat pula data yang diperoleh dari MAKE study bahwa terdapat beberapa 

perusahaan BUMN terutama yang listing di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam 

nominasi dan memenuhi 8 kriteria kemudian terpilih sebagai finalis Indonesian Most 

Admired Knowledge Enterprise (MAKE) study.

Indonesian Most Admired Knowledge Enterpise (MAKE) Study merupakan 

studi tentang perusahaan berbasis pengetahuan yang paling dikagumi di Indonesia 
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dan diselenggarakan oleh Dunamis Organization Services sejak tahun 2005. MAKE 

(Most Admired Knowledge Enterprise) Study pertama kali diadakan adalah pada 

tahun 1998 oleh Teleos yang bekerjasama dengan KNOW Network. Teleos adalah 

sebuah badan penelitian mandiri di bidang knowledge management dan intellectual 

capital. Berdiri sejak tahun 1991, Dunamis Organization Services merupakan 

perusahaan global yang berfokus pada peningkatan kinerja melalui pengembangan 

sumber daya manusia dan sistem. Chairman 2015 Indonesian MAKE Study, Robby 

Susatyo mengungkapkan bahwa "Tren MAKE Studi di dunia berfokus pada creative 

process dan creative employees. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan 

kemampuan dan kapabilitas karyawannya terutama ketika perusahaan dituntut untuk 

adaptif terhadap berbagai perubahan,"  (http://www.dunamis.co.id , 29 September 

2015 12.24).

Kali ini perusahaan BUMN dapat membuktikan prestasinya dengan 

masuknya beberapa perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia ke 

dalam nominasi dan menjadi finalis dari Indonesian Most Admired Knowledge 

Enterprise (MAKE) study. Hal ini ditunjukkan pada ringkasan table 1.1 periode 

2012-2014 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Finalis Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) 

periode 2012-2014

Sumber : www.dunamis.co.id

No 2012 2013 2014
1 PT Adi Sarana Armada PT Astra Honda Motor PT Anugrah Argon Medica
2 PT Adira Multi Dinamika Finance PT Bank Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri
3 PT Astra Honda Motor BINUS University BINUS University
4 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Daya Adicipta Mustika PT. Bank CIMB Niaga Tbk
5 PT Bank Syariah Mandiri PT Federal International Finance PT. Daya Adicipta Mustika
6 Binus University PT GMF AeroAsia PT. Federal International Finance
7 PT GMF AeroAsia PT Pertamina PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
8 PT Pertamina PT Perusahaan Listrik Negara PT. GMF AeroAsia
9 PT Petrokimia Gresik PT Puninar Jaya Pemerintah Kota Surakarta

10 PT Rekayasa Industri PT Rekayasa Industri PT. Pertamina (Persero)
11 PT Sumber Sewatama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
12 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Telkomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT. Tigaraksa Satria Tbk
13 PT Tigaraksa Satria PT Toyota Astra Motor PT. Toyota Astra Motor
14 PT Tower Bersama Infrastructure Group PT Unilever Indonesia PT. United Tractors Tbk
15 PT Toyota Astra Motor PT United Tractors PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk
16 PT Unilever Indonesia
17 PT United Tractors

Tahun
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Dari data tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perusahaan BUMN yang 

listing di Bursa Efek Indonesia seperti PT Telekomunikasi Indonesia sejak tahun 

2012 sampai tahun 2014 selalu masuk ke dalam finalis Indonesian Most Admired 

Knowledge Enterprise (MAKE). Bahkan PT Telekomunikasi Indonesia sendiri 

masuk menjadi salah satu dari 9 pemenang Indonesian MAKE Study sebagai 

organisasi berbasis pengetahuan paling dikagumi di Indonesia. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan BUMN terutama yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah 

menyorot keberadaan intellectual capital untuk memberikan prestasi kepada 

perusahaan serta menyukseskan perusahaan dalam mengembangkan bisnis di area 

persaingan yang ketat ini. 

Berbanding terbalik dengan fenomena yang disebutkan di atas, penulis 

menemukan bahwa nilai Return On Asset (ROA) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

(TLKM) justru mengalami penurunan. Berikut adalah gambaran dari grafik yang 

bertentangan dengan fenomena yang telah disebutkan di atas:

       Sumber : Data diolah Oleh Penulis

Gambar 1.1 

Grafik Nilai Rasio Return On Asset (ROA) dan Nilai Intellectual Capital

(VAIC) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Periode 2012-2014
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Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai Return On 

Asset (ROA) TLKM yang ditunjukkan pada grafik garis berwarna merah dengan 

nilai 16,49% pada tahun 2012, 15,86% pada tahun 2013 dan 15,22% pada tahun 

2014 mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Sedangkan hal ini 

berbeda dengan nilai intellectual capital (VAIC) yang ditunjukkan pada grafik garis 

berwarna biru dengan nilai 3,9489 pada tahun 2012, 4,148 pada tahun 2013, dan 

4,2813 pada tahun 2014 justru mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 

2014. Selain bertentangan dengan fenomena yang disebutkan sebelumnya, analisis 

pada grafik 1.1 juga bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Racmawati (2012:39-40) diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh positif antara 

intellectual capital (VAIC) terhadap Return On Asset (ROA), hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi nilai intellectual capital sebuah perusahaan maka nilai Return On 

Asset (ROA) perusahaan tersebut semakin meningkat. Artinya, terdapat penurunan 

laba pada suatu perusahaan, tidak hanya disebabkan oleh kurang efisiennya 

perusahaan dalam mengelola biaya operasional perusahaan tetapi juga karena 

perusahaan belum menerapkan intellectual capital-nya dengan baik dalam 

meningkatkan value added perusahaan, ketika nilai intellectual capital perusahaan 

turun, maka laba perusahaan juga dapat mengalami penurunan karena kurangnya 

penerapan intellectual capital dalam perusahaan tersebut begitu pun sebaliknya 

ketika laba perusahaan mengalami kenaikan, nilai intellectual capital juga 

mengalami kenaikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kinerja Bank BUMN belum 

efisien. Inefisiensi kinerja bank BUMN terlihat dari inefsiensi belanja modal. 

Penilaian tersebut merupakan tolak ukur yang digunakan oleh BPK untuk menilai 

kualitas kinerja perusahaan BUMN, termasuk Bank BUMN. Hal tersebut 

disampaikan oleh anggota BPK Bahrullah Akbar dalam jumpa pers International 

Symposium on Audit Bank Efficiency di Kantor Pusat BPK Jakarta,  bahwa 

“Inefiensi terjadi di belanja modal. Sebab itu, pihak manajemen bank BUMN harus 

hati-hati,” kata Bahrullah. Sejauh ini, penilaian BPK terhadap bank BUMN juga 

dilakukan dengan meneliti kondisi keuangan bank terutama dalam proses belanja. 
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Belanja modal pada bank BUMN dapat berbentuk investasi dan pelaksanaan sumber 

daya manusia (SDM). (http://www.hukumonline.com , 27 September 2015 14.30)

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Elemen-

Elemen Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan 

BUMN yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2014”

1.2        Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi yaitu kinerja keuangan beberapa 

perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan. 

Berdasarkan masalah tersebut maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah :

1. Bagaimana kondisi elemen-elemen intellectual capital (value added capital 

employed (VACA), value added human capital (VAHU) dan structural 

capital value added (STVA)) dan kinerja keuangan pada perusahaan 

BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014.

2. Apakah elemen-elemen intellectual capital (value added capital employed

(VACA), value added human capital (VAHU) dan structural capital value 

added (STVA)) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2014 secara bersama. 

3. Apakah elemen-elemen intellectual capital (value added capital employed

(VACA), value added human capital (VAHU) dan structural capital value 

added (STVA)) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2014 secara parsial. 

1.3         Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

elemen intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang 
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listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014, serta sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana 

Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen S1 Universitas 

Widyatama Bandung.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah 

diidentifikasi di atas yaitu :

1. Untuk menganalisis kondisi elemen-elemen intellectual capital (value 

added capital employed (VACA), value added human capital (VAHU) dan 

structural capital value added (STVA)) dan kondisi kinerja keuangan pada 

perusahaan BUMN yang listing di BEI periode 2012-2014.

2. Untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen intellectual capital (value 

added capital employed (VACA), value added human capital (VAHU) dan 

structural capital value added (STVA)) terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan BUMN yang listing di BEI periode tahun 2012-2014 secara 

bersama. 

3. Untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen intellectual capital (value 

added capital employed (VACA), value added human capital (VAHU) dan 

structural capital value added (STVA)) terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan BUMN yang listing di BEI periode tahun 2012-2014 secara 

parsial.

1.4        Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang 

dilakukan dapat berguna antara lain : 

1. Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penelitian dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dengan membandingkan teori yang tersedia 

khususnya mengenai intellectual capital dengan keadaan sesungguhnya di 

lapangan serta bagaimana teori intellectual capital tersebut dapat 

diaplikasikan.
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2. Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dasar untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari rasio keuangan 

dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu 

keputusan/kebijakan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan 

kinerja perusahaan.  

3. Civitas Akamedik

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang keuangan. Serta dapat digunakan sebagai sarana 

dalam penyediaan bahan studi bagi penelitian lebih lanjut.

1.5         Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian explanatory dengan 

menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dimana menurut Nuryaman dan 

Christina (2015:6) penelitian eksplanatori adalah :

“Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang tujuannya untuk 

memperoleh jawaban tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena 

terjadi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan atau membuktikan 

bagaimana hubungan antarvariabel penelitian.”

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan 

metode deksriptif dan metode verifikatif. Menurut Nazir (2011:54) definisi metode 

deskriptif adalah :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Selanjutnya definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) adalah :

“Metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas 

antara variable melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan 

statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis 

ditolak atau diterima.”
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Berdasarkan hal di atas tujuan dari penelitian deskriptif dan verifikatif ini 

adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi, determinasi, 

regresi berganda, uji F dan uji t yang diolah menggunakan SPSS 20.

1.6        Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis melakukan penelitian tentang Pengaruh elemen intellectual capital terhadap 

Kinerja Keuangan pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2012-2014 dan mengambil data diperoleh dari website Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

September 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.


