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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kinerja perusahaan yaitu pencapaian yang diraih perusahaan dalam suatu 

periode yang menggambarkan kondisi perusahaan dilihat dari indikator modal, 

likuiditas, maupun profitablitas (Susilo, Roifah, &  Hadi, 2016). Helfert (1996) 

menjelaskan bahwa kinerja yaitu alat untuk menilai baik atau buruk keputusan yang 

diambil oleh manajemen yang dituliskan dalam laporan keuangan. Dari laporan 

keuangan kita dapat menilai performance suatu entitas, yaitu dari rasio keuangan. 

Analisis rasio dapat digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan suatu 

entitas (Delen, Kuzey, & Uyar, 2013). Banyak rasio yang dapat digunakan, yaitu 

seperti ROA, ROE, NBV, dan lain-lain. ROA merupakan salah satu rasio yang 

sering digunakan dalam mengukur performance sebuah entitas. ROA ialah rasio 

perbandingan rasio antara net income sebelum pajak terhadap jumlah seluruh aset 

(Puspitosari, 2016). ROA menunjukkan efisiensi perusahaan. Semakin efisien 

perusahaan, semakin banyak laba yang dihasilkan perusahaan. 

Pada era sekarang ini, dunia perekonomian berubah mengikuti 

perkembangan zaman yang semakin maju. Awalnya perusahaan-perusahaan 

menggunakan labor based industries, yaitu basis yang mengutamakan tenaga kerja, 

modal, dan bahan baku dalam proses produksi, tetapi sekarang perlahan-lahan 

berganti menjadi knowledge based industries yaitu lebih memfokuskan pada ilmu 

pengetahuan, informasi, teknologi, dan skill intelektual yang dapat menghasilkan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Hang Chan, 2009) sehingga 

pengetahuan menjadi sumber yang berperan penting untuk tercapainya competitive 

advantage suatu perusahaan. Selain itu manajemen pada sumber daya berwujud 

maupun tidak berwujud, yaitu modal intelektual juga penting untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi (Ting dan Lean, 2009). 

Menurut Ghosh dan Mondal (2009), modal intelektual yaitu aset tidak berwujud 

yang berdampak signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan bisnis, meskipun 

nilainya tidak secara jelas diungkapkan di dalam laporan keuangan. Sedangkan 

menurut Yalama dan Coskun (2007) modal intelektual adalah sesuatu yang sudah 
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ada di perusahaan tetapi tidak terlihat dalam suatu laporan keuangan yang dapat 

memaksimalkan nilai masa depan suatu perusahaan, lebih tepatnya berfokus 

bagaimana perusahaan menggunakan pengetahuan seefektif mungkin untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Bucklew dan Edvinsson 

(1999) mengatakan banyak nilai tersembunyi yang sulit untuk diverifikasi 

kontribusinya dalam laporan keuangan, seperti pengungkapan modal intelektual. 

Oleh sebab itu, penting untuk sekarang lebih mengenal modal intelektual karena 

dengan mengerti dan mengungkapkan modal intelektual dalam laporan keuangan 

dapat meningkatkan mutu dan transparansi dari laporan keuangan yang 

menyebabkan berkurangnya informasi yang asimetri. 

 Modal intelektual dibagi menjadi tiga bagian yaitu modal manusia, 

struktural, dan relasional. Modal manusia yaitu sumber pengetahuan, kreativitas, 

dan kompetensi dalam suatu perusahaan, dimana meningkat apabila perusahaan 

dapat menggunaan pengetahuan karyawan dengan baik (Sawarjuwono & Kadir, 

2003). Menurut Hang Chan (2009) modal manusia yaitu aset tidak berwujud yang 

berbentuk kemampuan intelektual, kreativitas, dan inovasi yang ada dalam 

karyawan. Jadi modal manusia penting dalam menciptakan competitive advantage 

dan nilai tambah bagi perusahaan, dimana dengan pengetahuan yang dimiliki 

karyawan inovasi dan solusi-solusi kreatif muncul.  

Komponen kedua yaitu modal struktural. Modal struktural mencakup 

kemampuan suatu perusahaan dalam menjangkau pasar, baik perangkat keras 

maupun perangkat lunak yang mendukung perusahaan (Hang Chan, 2009). 

Menurut Ozkan, Cakan, & Kayacan (2017) modal struktural terdiri dari sistem, 

struktur, dan proses organisasi yang termasuk juga database, organisasi, proses 

manajemen, maupun strategi bisnis. Modal struktural terdiri dari aset strategis 

perusahaan yang paling berharga, misalnya kemampuan organisasi , hak paten, hak 

cipta, merek dagang, dll (Denicolai et al., 2015). 

 Komponen ketiga yaitu modal relasional, yaitu pengetahuan tentang relasi 

perusahaan dengan pihak eksternal, seperti customer, supplier, dan lain-lain 

(Bontis, William Chua Chong, & Richardson, 2000). Melani (2014) berpendapat 

untuk meningkatkan kinerja, manajer harus menjaga relasi dengan pihak eksternal 
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maupun internal. Contoh hubungan baik dengan pelanggan dapat membuat pelanggan 

lebih loyal terhadap perusahaan. Selain itu misalnya hubungan baik dengan pemasok 

juga penting bagi perusahaan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas yang 

dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan. 

  Selain dari aspek keuangan, biasanya investor menilai suatu perusahaan dari 

kinerja non keuangan, dikarenakan banyaknya manipulasi laporan yang terjadi 

belakangan ini. Oleh sebab itu, banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya GCG, 

karena buruknya tata kelola perusahaan membuat investor berfikir dua kali untuk 

menginvestasikan uangnya. Para investor lebih percaya bahwa perusahaan yang 

mengimplementasikan penerapan GCG, maka otomatis kinerja perusahaan dikatakan 

baik, karena telah meminimalisasi keputusan yang menguntungkan diri sendiri. GCG 

ini dapat dicapai dengan adanya kebijakan perusahaan yang baik dalam mengatur 

struktur kepemilikan perusahaan (Saleh, Zahirdin, & Octaviani, 2017).  

  Menurut Basyith (2016) struktur kepemilikan memegang peran penting  

untuk mencapai kinerja dan efisiensi. Perusahaan di Indonesia memiliki keunikan yang 

membuatnya berbeda yaitu cenderung lebih terkonsentrasi sehingga pendiri dapat 

menjadi komisaris yang dapat menyebabkan konflik keagenan. Konflik keagenan ini 

sangat erat hubungannya dengan struktur kepemilikan. Menurut Wellalage & Locke 

(2014), kepemilikan manajerial mampu meminimalisasi biaya agensi dan membangun 

manajer untuk lebih memaksimalkan kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain 

itu kepemilikan institusional juga dikatakan mampu mengurangi agency cost karena 

hak pemegang saham terlindungi dengan adanya pengawasan ketat terhadap manajer 

sehingga manajer tidak dapat membuat keputusan yang merugikan entitas (Pirzada, 

Mustapha, & Wickramasinghe, 2015). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Pengaruh Modal Intelektual, Kepemilikan 

Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Urgensi Penelitian 

Kasus pailit PT Nyonya Meneer pada 3 Agustus 2017 dikarenakan telah gagal 

membayar hutang Rp 7,04 miliar kepada kreditor. Setelah diselidiki lebih lanjut 

bangkrutnya PT Nyonya Meneer ini karena manajemen yang kurang baik, dimana 

sering terjadi masalah internal. Oleh karena itu penting peran sumber daya manusia 

dalam suatu perusahaan, karena kualitas sumber daya akan menentukan kinerja 

perusahaan (Tempo, 2017). 

  Selain itu kasus PT Sariwangi yang pailit dikarenakan tidak dapat membayar 

hutang sebesar 1,5 triliun. Perusahaan gagal dalam berinvestasi, dimana modal yang 

sangat besar dikeluarkan untuk mengembangkan teknologi air, tetapi hasil yang didapat 

tidak sesuai. Dari kasus ini dapat dilihat kurangnya penerapan GCG, salah satunya 

struktur kepemilikan. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat membantu 

mengawasi keputusan yang dibuat sehingga tidak membuat keputusan yang merugikan 

perusahaan.  

  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dilihat dari perumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yaitu: 

1.  Apakah modal intelektual mempengaruhi kinerja keuangan? 

2.     Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerja keuangan? 

3.  Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

 

1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dibahas, tujuan penelitian ini yaitu untuk 

memperoleh bukti empiris pengaruh dari variabel: 

1. Modal intelektual terhadap kinerja keuangan. 

2  Kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. 

3.  Kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. 
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1.4.2  Manfaat Penelitian 

Pengujian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak, seperti bagi 

perusahaan untuk mengelola modal intelektual secara maksimal dan meningkatkan 

kinerja perusahaan dengan pengetahuan akan kepemilikan saham, juga meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa Universitas Internasional Batam tentang modal intelektual, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, dapat dijadikan koleksi 

perpustakaan yang bermanfaaat untuk referensi mahasiswa, dan membantu penulis 

agar dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang didapat. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan dalam penelitian bertujuan menjelaskan secara garis 

besar isi dan pembahasan dari masing-masing bab. Berikut sistematika pembahasan 

yang tersusun menjadi: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang alasan kenapa perlu diteliti, perumusan 

masalah penelitian, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan mengenai pengujian terdahulu beserta landasan 

teori penelitian yang dikembangkan penulis, dan perumusan hipotesis 

dari penelitian yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan rancangan yang digunakan, objek yang diteliti, 

definisi dari variabel yaitu pengertian dan rumusnya dan, teknik 

mengumpulkan data, dan cara menganalisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mendeskripsikan statisktik deskriptif dan memberikan 

penjelasan dari hasil tersebut, kemudian membahas hasil dari regresi 

data panel.  

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
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Bab ini menyimpulkan hasil dari apa yang kita teliti, apakah 

berpengaruh atau tidak, keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk 

peneliti selanjutnya. 
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