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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perseroan melambangkan bentuk bisnis yang melaksanakan berbagai jenis 

bisnis dengan maksud untuk mendapatkan laba (gain) sebesar-besarnya, dapat tetap 

berfungsi dalam jangka waktu ke depan (going concern) dan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Menurut Undang-undang No 8 tahun 1997 

perusahaan dibentuk untuk dapat melakukan kegiatan bisnis/usaha secara tetap 

tanpa henti dengan maksud mendapatkan laba atau keuntungan, baik yang 

diselenggarakan oleh individual maupun kelompok atau organisasi baik yang 

berupa badan hukum maupun bukan yang berada didalam wilayah negara Republik 

Indonesia. Era globalisasi merubah seluruh aspek kehidupan, diantaranya 

perubahan pada bidang perdagangan yang memyerahkan pengaruh kemajuan 

bermakna akan pengelolaan dan perlakuan bidang usaha. Perkembangan pesat pada 

jumlah perusahaan dalam dunia bisnis di zaman modern ini mengakibatkan 

perusahaan mulai bersaing satu sama lainya untuk mendapatkan dan 

mempertahankan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan, baik dalam kategori 

industri yang sama maupun berbeda. Untuk dapat bersaing dan menjadikan 

perusahaan tersebut lebih unggul dari perusahaan laiinya, maka kinerja perusahaan 

perlu diperhatikan.  

Kinerja perusahaan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan 

dan juga performa kerja dalam rentang waktu tertentu dengan cara menganalisis 

memakai alat analisis keuangan. Dengan adanya kinerja keuangan maka 

memperoleh informasi atas baik atau buruknya situasi keuangan suatu entitas. 

Kinerja merupakan bagian tepenting karena dengan adanya kinerja maka entitas 

akan menggunakan sumber daya secara maksimal dalam menempuh peralihan 

lingkungan (Nugroho Adhitya, 2013). Kinerja ialah hasil kerja perolehan individu 

atau sekumpulan orang sesuai dengan wewenang dan tanggungan dalam usaha 

menggapai suatu goals sesuai moral maupun etika (Febriyanti, Reka & Nela, 2014). 

Menurut Hastuti (2005) seperti yang dikutip dalam (Purwani, 2010) kinerja 

perusahaan ialah hasil keputusan dari perorangan yang dikerjakan secara terus 
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menerus oleh pihak manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 

1995, kinerja diartikan capaian yang memperlihatkan performa hingga kemampuan 

kerja. Kinerja suatu bidang usaha melalui pengukuran informasi keuangan dan 

informasi non-keuangan. Informasi itu berupa kepuasan konsumen akan servis 

berasa pada suatu entitas (Muat, 2015). 

Kinerja keuangan (Financial performance) merupakan indikator penting 

atau ukuran keberhasilan dari segi ekonomi dengan pencapaian tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan Xu & Wanrapee (2014) seperti yang dikutip dalam Mohamed 

(2016). Menurut Sidharta & Affandi (2016) kinerja keuangan ialah penetapan skala 

yang memperkirakan pencapaian bidang usaha dalam mewujudkan profit. Kinerja 

suatu bidang usaha diperlihatkan oleh laporan keuangannya bagai keadaan bentuk 

entitas selama rentang waktu tertentu sebagai kinerja keuangan perusahaan serta 

disimpulkan pula sebagai total pengembalian pemegang saham. Menurut Arief 

Habib (2008) seperti yang dikutip dalam Ananda & Meldawati (2013) kinerja 

keuangan bisa diukur dari berbagai penunjuk yakni rasio keuangan. Rasio tersebut 

menggambarkan analisis fundamental untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan. Untuk melakukan analisis rasio, maka dibutuhkan data keuangan dan 

pengetahuan mengenai analisa rasio keuangan yang mencukupi.  

Dalam penyelidikan ini, kinerja keuangan memaparkan dua pengukuran 

yakni Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Fungsi dari pengukuran 

Return on Asset (ROA) ialah mengukur kemampuan entitas dengan hasil 

keuntungan (net income) dibandingkan dengan total asetnya. Ukuran ROA yang 

besar maka tingkat profit yang digapai entitas semakin baik pula peran dari segi 

pendayagunaan aset (Febriyanti et al., 2014). Fungsi pengukuran Return on Equity 

(ROE) ialah rasio keuangan dipakai investor guna menganalisa saham dengan 

melihat jumlah pengembalian hasil atau ekuitas sebagai suatu pengukuran serta 

diperoleh atas investasi saham biasa rentang waktu tertentu (Junaedi, 2017). 

Masalah ukuran perusahaan sangat penting untuk memastikan stabilitas 

sektor keuangan dalam suatu perekonomian, masalah tersebut menonjol dalam 

gejolak keuangan global pada tahun 2007/2008. Diskusi ini telah meningkat 

terhadap perubahan pengaturan keuangan yang telah berkembang nyata selama 

beberapa tahun terakhir, yang disebabkan oleh regulasi keuangan. Menurut Suryani 
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(2007) seperti yang dikutip dalam (Hariyanto & Juniarti, 2014) mengatakan bahwa 

besar kecilnya ukuran entitas dapat diamati dari sisi kepunyaan total aktiva. 

Semakin besar skala suatu entitas maka mengalami perkembangan sehingga nilai 

perusahaan akan meningkat selain itu, para investor juga akan merespon dengan 

positif. 

 Adanya era penggalasan bebas tanpa batasan mengakibatkan mobilitas 

yang awalnya hanya membatas pada modal dan barang melambung hingga ilmu 

pengetahuan dan tenaga kerja. Ilmu pengetahuan termasuk unsur aset tak berwujud 

yang disebutkan didalam Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 19 

(revisi 2010). Menurut PSAK No. 19 (revisi 2010), aset tidak berwujud ialah aset 

non moneter teridentifikasi, tak mempunyai wujud fisik serta dimiliki demi 

mewujudkan atau menyerahkan barang maupun jasa maupun untuk tujuan 

administratif. Modal Intelektual (Intellectual Capital) disebut sebagai aset tidak 

berwujud dengan kapasitas pemberian nilai terhadap perseroan dan komunitas 

(Andriana, 2014). VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) ialah metode 

sebagai penilaian kinerja modal ini. Rancangan metode tersebut memfasilitasi 

informasi akan efisiensi penciptaan nilai (value creation) dari aset berwujud dan 

aset takberwujud. 

Struktur kepemilikan pada emiten terdiri dari investor, lembaga keuangan, 

reksadana, perusahaan internasional, pemegang blokir, anggota keluarga dan 

manajer (Ahmed & Hadi, 2017). Yang perlu kita bahas disini adalah mengenai 

kepemilikan keluarga (Family Ownership) terhadap kinerja keuangan. Hubungan 

antara bisnis yang dimiliki keluarga dan kinerja para pesolek sangat penting. 

Kepemilikan keluarga merupakan aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan. 

Kepemilikan keluarga diartikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

eksekutif direktur, non-eksekutif direktur, CEO dan manager dari keluarga 

pemegang saham. Keluarga dianggap memainkan peran ganda bagi perusahaan 

baik sebagai pemilik maupun manajer, keluarga dipandang sebagai penolak resiko 

karena mereka telah menginvestasikan taruhan besar di perusahaan, dan modal 

sering dijatah. Mereka juga cenderung mengambil alih kekayaan pemegang saham 

minoritas (Dharmadasa & Lanka, 2014). Pengikut keluarga yang berada dalam 

manajemen akan cenderung menginformasikan tentang hal kinerja bidang usaha 
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secara detail kepada owner bidang usaha selaku pemegang saham sehingga akan 

mengurangi terjadinya perselisihan kepentingan. Selain itu, faktor lain yang 

mempengaruhi financial performance adalah firm size, firm age, firm leverage dan 

firm growth. 

 Berlandaskan penjabaran latar belakang masalah yang disampaikan, maka 

peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Modal 

Intelektual, Kepemilikan Keluarga, Karakteristik Perusahaan Terhadap 

Kinerja Keuangan Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Seiring berjalannya zaman, lingkungan kegiatan bisnis pun semakin 

berkembang sehingga usaha atau pembangunan perusahaan bertambah pesat untuk 

memperoleh keuntungan dan sebagai tujuan untuk mencari sebuah penghasilan 

dengan bertahan hidup. Karena hal itu, perusahaan diharapkan dapat mampu 

bersaing terhadap industri lainnya seperti para pemasok, konsumen, produsen 

produk maupun perusahaan pendatang baru dari dalam negeri maupun diluar 

negeri. Maka globalisasi mendorong perusahaan dari berbagai industri untuk 

berkembang lebih kompetitif dalam menjaga eksistensinya. Perusahaan dituntut 

untuk selalu menciptakan inovasi baru serta strategi unik untuk mencapai target 

pertumbuhan. 

Untuk mengetahui perusahaan manakah yang lebih unggul, dapat bersaing 

dengan perusahaan laiinya maka kinerja keuangan perusahaan harus diperhatikan. 

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) 2007 kinerja keuangan ialah kapasitas 

suatu bidang usaha dalam mengendalikan dan mengelola sumber daya yang ada. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dengan melihat kinerja keuangan 

perusahaan dapat mengukur apakah sehat, apakah mendapatkan laba selama 

periode, serta adanya daya perkembangan baik dalam mengendalikan sumber daya 

yang ada. Perusahaan dikatakan berhasil menggapai goals jika perusahaan telah 

berhasil melakukan tujuan tersebut. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut adalah pertanyaan yang telah penulis rumuskan dalam proses 

penelitian, yaitu: 
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a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Intellectual Capital (VAIC) 

terhadap Financial Performance? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Family Ownership terhadap 

Financial Performance? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan Firm Size terhadap Financial 

Performance? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan Firm Age terhadap Financial 

Performance? 

e. Apakah terdapat pengaruh signifikan Firm Leverage terhadap Financial 

Performance? 

f. Apakah terdapat pengaruh signifikan Firm Growth terhadap Financial 

Performance? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sasaran yang ingin digapai penulis dalam sebuah penelitian termasuk 

dalam tujuan penyelidikan ini. Peneliti menjabarkan tujuan penelitian yaitu:  

a. Mengetahui pengaruh Intellectual Capital (VAIC) terhadap Financial 

Performance. 

b. Mengetahui pengaruh Firm Ownership terhadap Financial Performance. 

c. Mengetahui pengaruh Firm Size terhadap Financial Performance. 

d. Mengetahui pengaruh Firm Age terhadap Financial Performance. 

e. Mengetahui pengaruh Firm Growth terhadap Financial Performance 

f. Mengetahui pengaruh Firm Leverage terhadap Financial Performance 

Adapun manfaat yang telah didapatkan yaitu: 

a. Bagi manajemen perusahaan di Indonesia: penyelidikan ini berkehendak 

sebagai pertimbangan atau saran untuk bidang usaha dalam mengetahui 

faktor-faktor yang menghubungkan antara intellectual capital (VAIC), 

firm ownership, firm size, firm age, firm leverage, firm growth dan 

terhadap kinerja keuangan. 

b. Bagi pihak lain: sebagai pedoman atau pengetahuan tentang intellectual 

capital (VAIC), firm ownership, firm size, firm age, firm leverage, firm 

growth dan kinerja keuangan. 
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c. Bagi akademisi: guna sebagai acuan untuk penelitian seterusnya yang 

berkenaan variabel intellectual capital (VAIC), firm ownership, firm size, 

firm age, firm leverage firm growth terhadap kinerja keuangan yang terjadi 

di Indonesia atau merincikan perusahaan apa yang akan di teliti. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut terdapat lima bab atas laporan penelitian ini, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini memaparkan uraian singkat akan latar belakang                     

penelitian, permasalahnya, goals dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan berbagai teori sebagai acuan menganalisa pokok 

persoalan sebagai pendukung atas jawaban pada rumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian bab tiga menegaskan hal seperti rancangan penelitian, objeknya, 

pengertian operasional variabel serta pemakaian rumus disetiap 

variabelnya. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menerangkan hasil setelah pengujian. Pada bab ini kita bisa 

mengetahui bagaimana pengaruhnya pada masing-masing variabel hingga 

tertera hasil uji hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan hasil implementasi, peneliti juga memberikan beberapa 

kesimpulan serta saran yang diharapkan dapat berguna untuk peneliti 

berikutnya.  
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