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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang pesat di 

Indonesia. Awal berjalannya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank 

Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pengusaha muslim. Awal mula keberadaan 

bank syariah pertama ini belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam industri 

perbankan nasional. Namun, dengan adanya UU No.10 tahun 1998 yang berisikan 

tentang peraturan, landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan 

dan diimplementasikan oleh bank syariah. UU tersebut juga memberikan arahan 

bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan 

mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (Bank Indonesia, 2017). 

    Sejak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua 

dekade perkembangan industri perbankan syariah nasional mengalami kemajuan. 

Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi aspek kelembagaan, pangsa pasar, perangkat 

regulasi, sistem pengawasan dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa 

keuangan keuangan syariah (Maisaroh, 2014). Dari aspek kelembagaan, jumlah 

bank yang melakukan kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya 

pemain-pemain baru di pasar keuangan syariah. Per Desember 2016, industri 

perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang 

dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 166 Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

dengan total aset sebesar Rp 365.661,801 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 
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Menurut data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tahun 2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset mencapai 

lebih dari 20% jika dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Berikut 

merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

tahun 2013-2015 : 

TABEL 1.1 

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH  

TAHUN 2013-2016 

Sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013-2016, Maret 2017. 

*Dalam miliar rupiah. 

 

     Pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional meningkat 

menjadi 5,3% ditahun 2017. Melihat hal tersebut, Asosiasi Bank Syariah Indonesia 

(Asbisindo) yakin akan kinerja dari perbankan syariah di tahun 2017 akan semakin 

meningkat (Infobank, 2017). Dari kemajuan-kemajuan diatas, membuktikan bahwa 

perkembangan industri perbankan syariah nasional mulai mendapatkan respon 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah     

Jumlah BUS 

Jumlah Kantor 

Jumlah Pekerja 

11 

1.998 

26.717 

12 

2.151 

41.393 

12 

1.990 

51.413 

13 

1.869 

51.110 

Unit Usaha Syariah     

Jumlah UUS 

Jumlah Kantor 

Jumlah Pekerja 

23 

590 

11.511 

22 

320 

4.425 

22 

311 

4.403 

21 

332 

4.487 

BPR Syariah     

Jumlah BPR 

Jumlah Kantor 

Jumlah Pekerja 

163 

402 

4.862 

163 

439 

4.704 

163 

446 

5.102 

166 

453 

4.372 

Total Aset BUS dan UUS* 

Total Aset BPR Syariah* 

242.276 

5.833,488 

272.343 

6.573,331 

296.262 

7.739,270 

356.504 

9.157,801 



3 
 

positif dari konsumen Indonesia. Kondisi tersebut juga didukung dengan adanya 

faktor-faktor yang mendukung seperti regulasi pemerintah yang mendukung, 

perekonomian negara yang stabil, serta gencarnya program promosi dan edukasi 

kepada masyarakat. 

     Persaingan bisnis di sektor perbankan memicu manajemen bank syariah untuk 

lebih fokus terhadap strategi yang dijalankan agar dapat meraih keunggulan 

kompetitif (Cahyati, 2016). Sejak tahun 1990-an, perhatian terhadap praktik 

pengelolaan aset tidak berwujud (intangible asset) telah meningkat secara dramatis 

(Harrison dan Sullivan, 2000). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

penilaian dan pengukuran intangible asset tersebut adalah Intellectual Capital (IC) 

Konsep manajemen intellectual capital merupakan konsep dalam praktik 

pengelolaan aset tak berwujud (intangible asset) yang tidak tercantum secara 

eksplisit dalam laporan keuangan tetapi berdampak positif pada kinerja perusahaan 

(Edvinsson (1997) dalam Ozkan et al. (2016)). 

     Konsep IC ini menjadi kajian penelitian baru yang mendapatkan perhatian cukup 

besar dari para ahli di berbagai disiplin seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis pada pengetahuan (knowlege-based economy) (Stable et al. 2011). Konsep 

ini telah menjadi suatu konsep yang umum diterapkan pada unit usaha bisnis di 

negara-negara maju maupun negara berkembang. Namun masih banyak unit usaha 

bisnis di Indonesia yang cenderung menggunakan konsep conventional based yang 

dapat menyebabkan produk yang dihasilkan miskin akan pengetahuan dan 

teknologi (Yusuf dan Sawitri, 2009). Menurut Pulic (1998), tujuan utama dalam 

ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah untuk menciptakan value added. 

Sedangkan untuk dapat menciptakan value added dibutuhkan ukuran yang tepat 
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tentang physical capital (direpresentatifkan sebagai aset fisik perusahaan) dan 

intellectual potential (direpresentatifkan oleh karyawan dengan segala potensi dan 

kemapuan yang melekat pada mereka).  

     Selama ini, perbedaan antara aset tak berwujud (intangible assets)  dan IC 

disamarkan ke dalam pengertian intangible yang keduanya dirujuk pada istilah 

goodwill (IASB, 2004). Dalam penelusuran praktek pencatatan intangible tersebut, 

Gutherie et al. (1999) menemukan bahwa akuntansi tradisional tidak dapat 

menyajikan informasi tentang identifikasi dan pengukuran intangibles dalam 

organisasi. Jenis intangible baru seperti kompetensi karyawan, hubungan dengan 

pelanggan, model-model simulasi, sistem administrasi dan komputer tidak diakui 

dalam model pelaporan manajeman dan keuangan tradisioal (Ulum, 2007). 

Sehingga diperlukan pencatatan aset tak berwujud melalui pengukuran intellectual 

capital.  

     Adapun penelitian yang telah mengungkapkan pengukuran intelellctual capital 

adalah Pulic pada tahun 1998 yakni Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) 

yang menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual 

organisasi. Komponen utama dari VAICTM dapat dilihat dari sumber daya 

organisasi, yaitu physical capital (VACA – Value Added Capital Employed), 

human capital (VAHU – Value Added Human Capital), dan structural capital 

(STVA – Structrual Capital Value Added). VAICTM menunjukkan bagaimana 

sumber daya physical capital (direpresentatifkan sebagai aset fisik dan dana-dana 

keuangan) dan intellectual potential (direpresentatifkan sebagai karyawan dan 

potensi yang melaekat padanya) secara efektif dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan dimasa sekarang dan masa mendatang. Tujuan 
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utamanya adalah menciptakan nilai tambah dalam mengetahui ukuran tentang 

physcal capital  dan intellectual potential. Hal ini dinyatakan bahwa kedua tujuan 

tersebut telah ditunjukkan oleh VAIC bahwa secara efisiensi dimanfaatkan oleh 

perusahaan. 

    Menurut Bontis (1996) intellectual capital sukar untuk dipahami, tetapi sekali 

ditemukan dan dieksploitasi maka kemunkinan akan memberikan organisasi 

sumber daya baru untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan keunggulan 

kompetitif yang ditemukan dapat menjadi faktor penentu untuk meningkatkan 

kinerja dan return perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada 

pertumbuhan dan kesinambungan dalam jangka panjang (Kartika dan Hatane, 

2013). 

     Hubungan antara VAICTM dengan kinerja keuangan perbankan telah dibuktikan 

secara empiris oleh Meles et al. (2016) di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan 

bahwa efisiensi penggunaan IC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perbankan Amerika Serikat serta human capital (HC) memiliki dampak lebih besar 

terhadap kinerja keuangan daripada komponen IC lainnya.  

     Selanjutnya Ozkan et al. (2016) dalam penelitiannya menguji hubungan antara 

IC dengan kinerja keuangan perbankan Turki. Hasilnya menunjukkan bahwa 

komponen physical capital dan human capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan bank. Namun physical capital memiliki pengaruh lebih besar terhadap 

kinerja keuangan bank dibandingkan komponen lainnya.  

     Selanjutnya Ulum (2007) dalam penelitiannya menguji IC dengan kinerja 

keuangan dan perbankan Indonesia menyatakan terdapat pengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan dan kinerja organisasi dimasa depan. Hal ini menandakan bahwa 
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IC telah diakui sebagai aset strategis perusahaan dalam peningkatan kinerja 

keuangan dan persiapan menghadapi persaingan bisnis. 

     Oleh karena itu penelitian ini menguji kembali variabel penelitian sebelumnya 

dengan beberapa perbedaan, yaitu: (1) ukuran intellectual capital yang dipakai 

adalah Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) yang terdiri dari tiga 

komponen yaitu Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human 

Capital (VAHU) dan Structrual Capital Value Added (STVA); (2) ukuran kinerja 

keuangan perbankan yang dipakai adalah Return On Assets (ROA); (3) 

menggunakan data laporan tahunan perbankan syariah; (4) obyek yang digunakan 

yaitu menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia; (5) periode tahun penelitian 

yang digunakan dalam penelitian adalah periode tahun 2013-2016. 

     Ukuran kinerja keuangan perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Return On Assets (ROA) sebagai proksi dari kinerja keuangan karena mampu 

memberikan gambaran kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di bank syariah. Penelitian ini tidak 

menggunakan proksi Return On Equity (ROE) karena dalam perhitungan ROE 

merupakan komponen utama dari value added capital employed (salah satu 

komponen dari VAICTM), sehingga jika menggunakan ROE akan terjadi 

perhitungan ganda atas akun yang sama yaitu ekuitas. 

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian skripsi ini mengambil 

judul “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

Syariah Indonesia”. 

 

 



7 
 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah variabel Value Added Capital Employed (VACA) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia ? 

2. Apakah variabel Value Added Human Capital (VAHU) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia ? 

3. Apakah variabel Structrual Capital Value Added (STVA) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan 

     Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh antara variabel Value Added Capital Employed (VACA) 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh antara variabel Value Added Human Capital (VAHU) 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. 

3. Mengetahui pengaruh antara variabel Structrual Capital Value Added (STVA) 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan : 

1. Bagi pihak perbankan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan serta antisipasi terhadap semua faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah. 
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2. Bagi pihak investor dan calon investor, penelitian ini dapat memberi gambaran 

pada kondisi yang menggambarkan tentang kinerja keuangan khususnya kinerja 

keuangan Bank Syariah. 

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

refrensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 


