1 PENDAHULUAN

Latar Belakang
Keberadaan sektor keuangan memiliki peran penting dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika
kapasitas perekonomian mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode
sebelumnya. Peningkatan kapasitas ekonomi tersebut terjadi apabila terdapat
investasi baru ke dalam perekonomian. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan di
sektor keuangan berperan penting sebagai media investasi dan penyedia dana bagi
pembiayaan perekonomian. Semakin baik keadaan sektor keuangan, maka
semakin meningkat penyediaan dana bagi pembiayaan perekonomian sehingga
terjadi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
diperlukan lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat
terhadap aset-aset keuangan. Dalam sistem perekonomian, peran utama lembaga
keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasi, yakni menyalurkan kembali
dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit
kepada sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usaha masyarakat. Melalui
fungsi intermediasi tersebut, sektor keuangan berperan mempercepat
pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kaminsky (1999)
menunjukkan keterkaitan antara krisis keuangan dengan krisis ekonomi dimana
krisis keuangan didahului oleh masalah pada sektor perbankan yang kemudian
menyebabkan terjadinya krisis mata uang. Krisis mata uang memperburuk krisis
yang terjadi pada sektor perbankan yang hasil akhirnya akan memperparah
kesehatan sektor riil. Lee (2005) juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi
menyebabkan kenaikan permintaan produk keuangan sehingga menghasilkan
kenaikan aktivitas pasar keuangan dan kredit. Hal ini menunjukkan perkembangan
sektor keuangan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi negara.
Keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. Pembentukan MEA berdampak
dari berbagai sisi, antara lain aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN,
arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus tenaga kerja terampil, dan arus bebas
modal. Menurut Baskoro (2015), rendahnya mutu pendidikan tenaga kerja
merupakan salah satu hambatan bagi Indonesia. Pada Febuari 2014, jumlah
pekerja berpendidikan SMP atau di bawahnya tercatat sebanyak 76.4 juta orang
atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Selain itu,
ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga mempengaruhi
kelancaran arus barang dan jasa, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan
impor bahan baku dan setengah jadi, keterbatasan pasokan energi dan lemahnya
Indonesia menghadapi serbuan impor. Data pendidikan tertinggi yang ditamatkan
di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan data olahan
BPS dapat dilihat pada Tabel 1.
Keikutsertaan Indonesia dalam MEA akan membuka kesempatan bagi
produk dan tenaga kerja lokal untuk berkompetisi secara internasional. Hal
tersebut berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya meningkatkan
GDP Indonesia. Barang impor yang mengalir ke Indonesia mengancam industri
lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Hal ini
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ditakutkan dapat meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia
(Santoso 2008). Sektor keuangan diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi
yang terjadi agar dapat mengantisipasi risiko yang ada. Indonesia perlu
meningkatkan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan produk lokal.
Peningkatan daya saing produk lokal dapat dilakukan dengan memaksimalkan
pengelolaan intellectual capital (IC) yang dimiliki oleh perusahaan pendukung
perekonomian Indonesia.
Tabel 1 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Indonesia
Pendidikan
tertinggi yang
ditamatkan
Tidak sekolah
Tidak tamat SD
SD
SLTP
SLTA Umum
SLTA Kejuruan
Diploma
Universitas
Total
Sumber: BPS (2014)

2010
(Jiwa)

2011
(Jiwa)

2012
(Jiwa)

2013
(Jiwa)

163,954
616,104
1,387,220
1,624,666
2,148,740
1,188,397
442,281
683,064
8,254,426

205,388
737,610
1,241,882
2,138,864
2,376,254
1,161,362
276,816
543,216
8,681,392

85,374
512,041
1,452,047
1,714,776
1,867,755
1,067,009
200,028
445,836
7,344,866

81,432
489,152
1,347,555
1,689,643
1,925,660
1,258,201
185,103
434,185
7,410,931

2014
(Jiwa)
74,898
389,550
1,229,652
1,566,838
1,962,786
1,332,521
193,517
495,143
7,244,905

IC meliputi komponen human capital, structural capital, dan customer
capital. Human capital mencakup pengetahuan, keahlian, kompetensi dan
motivasi yang dimiliki karyawan. Structural capital mencakup budaya
perusahaan, software komputer, dan teknologi informasi. Customer capital
meliputi loyalitas konsumen, pelayanan jasa terhadap konsumen, dan hubungan
baik dengan pemasok. Sawarjuwo (2005) menyatakan komponen IC berinteraksi
secara dinamis, serta terus menerus dan luas sehingga akan menghasilkan nilai
bagi perusahaan. Perusahaan yang menjaga aset tersebut dan mengembangkannya,
akan menghasilkan keunggulan tersendiri sehingga dapat bertahan menghadapi
persaingan global. Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD 1999) menjelaskan IC merupakan nilai ekonomi dari dua kategori aset tak
berwujud, yaitu organisational (structural) capital dan human capital.
Organisational (structural) capital mengacu pada hal seperti sistem software,
jaringan distribusi, dan rantai pasokan. Human capital meliputi sumber daya
manusia dalam organisasi dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan
organisasi, seperti konsumen dan supplier.
Menurut Abidin (2000) perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan
cara konvensional dalam membangun bisnisnya dimana produktivitas perusahaan
dilihat dari kuantitas bukan kualitas sehingga produk yang dihasilkannya masih
miskin kandungan teknologi. Perusahaan masih belum memberikan perhatian
pada human capital, structural capital, dan customer capital yang merupakan
komponen pembangun intellectual capital perusahaan. Kesimpulan ini diambil
karena minimnya informasi tentang IC di Indonesia. Selanjutnya, Abidin (2000)
menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia dapat bersaing menggunakan
keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi kreatif yang dihasilkan.
Hariyawan (2013) menyatakan bahwa berkembangnya era teknologi ini
menyebabkan banyak perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi pada aset yang
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intangible seperti keahlian karyawan, loyalitas customer dan sistem informasi.
Aset ini merupakan sumber daya yang unik, sehingga tidak semua perusahaan
pesaing mampu menirunya. Hal inilah yang menjadikan aset ini menjadi sumber
daya bagi perusahaan untuk menciptakan value added tersendiri. Aset ini
dianggap aset yang strategis karena mampu menghasilkan keunggulan kompetitif
berkelanjutan bagi perusahaan.
Sawarjuwo (2005) menyatakan bahwa kemajuan teknologi menuntut
perusahaan untuk mengubah sistem bisnis yang awalnya didasarkan pada tenaga
kerja (labor-based business) menuju bisnis yang didasarkan pada pengetahuan
(knowledge based business). Pada sistem bisnis ini, modal utama yang sangat
penting bagi perusahaan adalah sumber daya yang berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi dimana knowledge management berperan penting dalam peningkatan
kinerja dan kualitas suatu perusahaaan yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi
perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat.
Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan, manajemen berfokus
kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjanjikan keunggulan bersaing.
Indikator yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah mencapai tujuan, visi,
dan misinya, dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Salah satu
upaya yang dilakukan perusahaan untuk mewujudkan kinerja keuangan
perusahaan yang baik adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang
berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia
yang handal dalam teknologi, cepat beradaptasi dengan keadaan, dan menjaga
hubungan baik dengan customer.
Strategi bersaing merupakan salah satu penentu keberhasilan bisnis.
Pemilihan strategi bersaing yang tepat dapat menciptakan kinerja keuangan
perusahaan yang optimal. Strategi bersaing dapat menghasilkan keunggulan
kompetitif dengan menciptakan produk unggulan dengan biaya produksi yang
lebih rendah dibanding perusahaan kompetitor atau diferensiasi produk yang
memiliki keunikan tertentu yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan kompetitor.
Dasar penciptaan keunggulan kompetitif tergantung pada sumber daya yang
dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mampu menciptakan keunggulan
kompetitif dapat menjaga kelangsungan bisnisnya dalam jangka waktu yang lama.
Sawarjuwo (2005) berpendapat bahwa IC menentukan daya saing kinerja
keuangan perusahaan saat ini dan masa depan serta pertumbuhan nilai perusahaan.
Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif yang berasal dari IC dapat
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan pertumbuhan nilai perusahaan.
Kinerja keuangan perusahaan menunjukkan performa perusahaan yang dapat
dilihat dalam laporan keuangan sebagai gambaran keadaan perusahaan selama
periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk
menentukan ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan
perusahaan.
Menurut Tandelilin (2001), dari sudut pandang investor, salah satu
indikator penting untuk menilai prospek perusahaan adalah kinerja keuangan
perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari sejauh mana
pertumbuhan profitabilitas dan produktivitas perusahaan tersebut. Indikator ini
berperan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di
suatu perusahaan mampu memberikan return atau tingkat pengembalian yang
sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor. Untuk mengetahui hal tersebut,
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biasanya digunakan dua rasio, yaitu rasio profitabilitas dan rasio produktivitas.
Rasio profitabilitas yang paling sering digunakan adalah Return on Asset (ROA).
ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan aset yang dimiliki perusahaan
bisa menghasilkan laba. Rasio produktivitas yang digunakan adalah Asset Turn
Over (ATO) dimana rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dengan
menggunakan aktiva untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Pada
umumnya, semakin tinggi rasio ATO suatu perusahaan, maka semakin efisien
aktiva perusahaan. Gitman (2012) menyatakan bahwa ATO merupakan rasio yang
paling menarik perhatian manajemen karena menunjukkan apakah operasional
perusahaan telah efisien apabila dilihat dari sisi keuangannya. Berdasarkan hal
tersebut, ROA dan ATO dianggap cukup mewakili kinerja keuangan perusahaan.
Perumusan Masalah
Semakin bernilainya intellectual capital sebagai aset perusahaan,
memberikan tantangan tersendiri bagi para akuntan untuk dapat mengidentifikasi,
mengukur dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. IC adalah sesuatu
yang tidak mudah untuk diukur, karena itu Pulic (1998) tidak mengukur secara
langsung IC perusahaan, melainkan mengajukan suatu ukuran untuk menilai
efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan,
yaitu VAIC. Komponen utama VAIC dapat dilihat dari sumber daya perusahaan,
yaitu customer capital (VACA), human capital (VAHU), dan structural capital
(STVA). Menurut Pulic (1998), tujuan utama ekonomi yang berbasis pengetahuan
adalah untuk menciptakan nilai tambah atau value added, sementara untuk dapat
menciptakan value added tersebut dibutuhkan ukuran yang tepat tentang dana
keuangan dan potensi intelektual yang direpresentasikan oleh karyawan dengan
segala potensi dan kemampuan yang melekat pada mereka. Lebih lanjut, Pulic
menyatakan bahwa VAIC menunjukkan bagaimana kedua sumber daya tersebut
telah secara efisien dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena itulah kemudian
muncul konsep value added intellectual coefficient (VAIC) yang menjadi solusi
untuk mengukur dan melaporkan IC dengan mengacu pada informasi keuangan
perusahaan. VAIC merupakan metode pengukuran berbasis keuangan yang
digunakan untuk mengukur nilai IC. Model perhitungan dimulai dengan
kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added (VA). Value added
adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation).
Penelitian mengenai IC menjadi menarik karena berdasarkan survei global
yang dilakukan tahun 1998, ternyata isu mengenai pengungkapan IC merupakan
salah satu dari 10 jenis informasi yang dibutuhkan pelaku bisnis. Purnomosidhi
(2006) memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh Price Waterhouse Coopers
(PWC) terhadap jenis-jenis informasi yang dibutuhkan investor. Berdasarkan hasil
survei tersebut, terdapat 10 jenis informasi yang dianggap cukup penting yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pelanggan, pegawai, dan inovasi.
Informasi yang terkait dalam komponen pelanggan antara lain saluran distribusi,
brand equity, dan tingkat perputaran pelanggan. Informasi yang terkait dalam
komponen pegawai antara lain intelijensi pegawai, tingkat retensi pegawai, dan
pendapatan per karyawan. Informasi yang terkait dalam komponen inovasi antara
lain pendapatan dari produk baru, tingkat keberhasilan produk baru, pengeluaran
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untuk penelitian dan pengembangan, serta siklus pengembangan produk. Sebagian
besar informasi yang dianggap penting tersebut dapat diklasifikasikan sebagai IC
dan tidak diungkapkan dalam laporan keuangan sehingga menimbulkan
kesenjangan informasi. Jasour (2013) dalam penelitiannya tentang dampak IC
terhadap kinerja keuangan industri farmasi di Iran menyatakan bahwa IC
merupakan variabel yang lebih signifikan dalam menjelaskan indikator kinerja
keuangan suatu perusahaan dibandingkan modal fisik. Jasour mengidentifikasi 22
perusahaan farmasi selama periode 2004 sampai 2008, dan membuktikan bahwa
efisiensi terhadap sumber daya intelektual memiliki dampak pada indeks
profitabilitas perusahaan.
Sangkala (2006) menjelaskan IC tidak hanya terkait dengan materi
intelektual yang terdapat dalam diri karyawan seperti pendidikan dan pengalaman.
IC juga terkait dengan aset perusahaan yang berbasis pengetahuan atau hasil dari
proses transformasi pengetahuan yang dapat berwujud aset intelektual perusahaan.
Aset intelektual tersebut dapat berupa informasi, intellectual property, loyalitas
pelanggan, paten, trademark, brand equity, database. Lebih lanjut lagi, Chen et
al. (2005) menyatakan bahwa IC semakin diakui sebagai aset strategis yang
penting untuk keunggulan kompetitif perusahaan. IC diyakini dapat berperan
penting dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan resource based
theory, penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan ekonomis dapat
memperkecil biaya. Dengan memanfaatkan IC yang dimiliki perusahaan dapat
meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada secara efisien, sehingga dapat
memperkecil biaya dan mengoptimalkan keuntungan. Perusahaan yang dapat
mengelolah dengan baik potensi yang dimiliki oleh karyawannya, akan
meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat,
maka pendapatan dan keuntungan perusahaan juga meningkat. Peningkatan
pendapatan dan keuntungan perusahaan menunjukkan kinerja keuangan
perusahaan meningkat (Pramelasari 2010).
Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan diharapkan untuk melakukan
aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan melaporkan kembali
aktivitas tersebut kepada stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa stakeholder
memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang bagaimana aktivitas
perusahaan. Menurut Deegan (2004), tujuan utama teori ini untuk membantu
perusahaan meningkatkan nilai dari dampak aktivitas perusahaan tersebut serta
meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Stakeholder berkepentingan untuk
mempengaruhi perusahaan dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang
dimiliki perusahaan karena dengan pengelolaan yang baik, seluruh potensi yang
ada tersebut dapat menciptakaan nilai tambah yang dapat mendorong kinerja
keuangan perusahaan yang juga merupakan orientasi stakeholder. Berdasarkan
stakeholder theory dan resource based theory, perusahaan yang mempunyai IC
yang baik cenderung untuk mengungkapkan IC yang dimiliki dengan lebih baik.
Dengan kata lain, untuk dapat menarik perhatian pasar, perusahaan harus mampu
meningkatkan pengelolaan IC. Hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa
perusahaan mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan perusahaan lain,
sehingga investor akan menempatkan nilai yang lebih tinggi untuk perusahaan
yang memiliki IC yang besar. Appuhami (2007) juga berpendapat bahwa dalam
menilai suatu perusahaan, investor tidak hanya melihat dari harga saham
perusahaan saja, melainkan juga melihat adanya IC yang dimiliki perusahaan. Hal
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ini menunjukkan pentingnya IC bagi perusahaan agar investor tertarik untuk
berinvestasi.
Sudibya (2014) meneliti pengaruh intellectual capital terhadap nilai
perusahaan perbankan pada tahun 2008-2012 dengan kinerja keuangan sebagai
variabel intervening. Sudibya menggunakan model VAIC untuk mengukur
intellectual capital perusahaan dan return on equity (ROE) untuk mengukur
kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian tersebut (Gambar 1) menyatakan
bahwa intellectual capital memiliki hubungan dengan kinerja keuangan
perusahaan.

Sumber : Sudibya (2014)

Gambar 1 Hubungan intellectual capital dengan kinerja keuangan perbankan
Berdasarkan identifikasi latar belakang dan uraian di atas, permasalahan
yang dapat dirumuskan antara lain :
1. Bagaimana intellectual capital perusahaan di sektor keuangan?
2. Bagaimana pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan?
3. Bagaimana implikasi manajerial dalam peningkatan intellectual capital
terhadap kinerja keuangan?
Tujuan Penelitian
Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Mengidentifikasi intellectual capital perusahaan yang ada di sektor keuangan.
2. Menganalisis pengaruh intellectual capital pada kinerja keuangan.
3. Merekomendasikan implikasi manajerial dalam peningkatan intellectual
capital terhadap kinerja keuangan
Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
1. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan ilmu
pengetahuan terkait pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan
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perusahaan, terutama sektor keuangan, serta dapat berperan sebagai referensi
bagi penelitian selanjutnya mengenai intellectual capital.
2. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai
kondisi perusahaan sektor keuangan sehingga dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi.
3. Bagi manajemen perusahaan, terutama perusahaan di sektor keuangan,
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan intellectual
capital perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian difokuskan pada identifikasi pengaruh
intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di sektor keuangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun (2010-2014). Sektor
keuangan yang terdaftar di BEI terdiri dari empat jenis sub sektor, antara lain sub
sektor perbankan, sub sektor lembaga pembiayaan, sub sektor perusahaan efek
dan sub sektor asuransi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari
laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui
website www.idx.co.id. Variabel independen yang digunakan adalah intellectual
capital dan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan
perusahaan. Pengukuran variabel independen menggunakan model VAIC dan
pengukuran variabel dependen menggunakan analisis rasio keuangan. Variabel
dependen yang diteliti antara lain Return on Asset (ROA), Asset Turn Over (ATO)
dan Growth Rate (GR).

2 TINJAUAN PUSTAKA
Intellectual Capital (IC)
Intellectual capital merupakan salah satu sarana untuk menciptakan nilai
tambah dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Bontis et al. (2000)
mendefinisikan IC sebagai materi intelektual berupa ilmu pengetahuan, informasi,
properti intelektual, dan pengalaman yang dapat digunakan perusahaan untuk
menciptakan kekayaan. Mondal (2012) mendefinisikan IC sebagai aset tidak
berwujud atau faktor bisnis tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, yang
mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan bisnis
perusahaan secara keseluruhan meskipun aset tersebut tidak tercantum secara
ekplisit dalam laporan keuangan. Secara umum, IC merupakan keunggulan
bersaing bagi perusahaan karena pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam perusahaan. Zeghal (2010) menyatakan bahwa saat ini perusahaan
berinvestasi dalam pelatihan karyawan, penelitian dan pengembangan, hubungan
pelanggan, sistem komputer serta administrasi.
IC dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga
komponen organisasi (human capital, structural capital, customer capital) yang
berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih
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