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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih serta akses informasi 

yang cepat menjadikan setiap perusahaan mampu untuk menaikkan kapasitas 

perusahaan yang lebih baik untuk bersaing. Persaingan bisnis yang semakin 

ketat menuntut perusahaan untuk mengubah strategi bisnis agar perusahaan-

perusahaan dapat terus bertahan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di 

Indonesia masih menggunakan akuntansi tradisional yang menekankan pada 

penggunaan aset berwujud (tangibel asset). Padahal, dengan adanya 

perubahan lingkungan bisnis menjadi knowledge based business, prioritas 

perusahaan mulai bergeser ke aset tidak berwujud (intangible asset) Libyanita 

& Wahidahwati (2016) 

Salah satu intangible asset  yang penting bagi perusahaan adalah 

modal intelektual (intellectual capital). Modal intelektual merupakan hasil 

gabungan dari elemen utama organisasi yang berkaitan dengan pengetahuan 

dan teknologi Sawarjuwono & Prihatin Kadir (2003). Fenomena keberadaan 

intellectual capital (IC) dapat dipahami dalam sebuah kerangka teori yang 

dikenal sebagai teori berbasis sumber daya. Peran yang dimiliki modal 

intelektual tersebut mengakibatkan kemajuan pesat teknologi yang semakin 

canggih dan persaingan bisnis semakin kompetitif. Persaingan bisnis yang 

semakin kompetitif memaksa perusahaan untuk meningkatkan investasi dan 

pengelolaan aset yang berharga, langka dan sulit ditiru agar tetap bisa bersaing
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dengan para pesaing Barney (1991). Modal intelektual memiliki andil besar 

dalam proses peningkatan kinerja dan penciptaan nilai bagi perusahaan Marr, 

Schiuma, & Neely (2004). 

Perusahaan yang dulu hanya berfokus pada modal fisik/finansial yang 

didasarkan pada tenaga kerja (labor based bussines), sekarang lebih berfokus 

pada modal intelektual (intellectual capital) yang menjadi karakteristik 

perusahaan berbasis pengetahuan untuk menciptakan  nilai  perusahaan  dan  

Marr, Schiuma and Neely, (2004). Perusahaan yang mampu menciptakan 

keunggulan bersaing dapat menjaga kelangsungan bisnis (going concern) 

dalam jangka waktu yang lama sehingga perusahaan dapat bertahan atas 

persaingan. Menurut M. E. Porter, (1980), strategi bersaing dapat 

menghasilkan keunggulan bersaing dengan menghasilkan produk unggulan 

dengan biaya produksi yang lebih rendah dibanding pesaingnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa competitive advantage yang terbentuk dari intellectual 

capital dapat mempengaruhi financial performance. 

Kinerja keuangan (financial performance) perusahaan mencerminkan 

tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja perlu 

dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja. Para pengguna informasi dapat 

menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

seperti rasio profitabilitas,  rasio  likuiditas, rasio pasar, rasio leverage dan  

rasio  aktivitas Hanafi & Halim (2002). Berdasarkan rasio keuangan tersebut, 

rasio profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang 
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sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan rasio 

profitabilitas sangat cocok mengukur efektivitas dan mengevaluasi kinerja 

manajemen dalam menjalankan usaha bisnis dan produktivitasnya dalam 

mengelola aset-aset perusahaan secara keseluruhan Gany & Nugrahanti 

(2015). 

Pentingnya peranan intelletual capital dalam mewujudkan competitive 

advantage dan tumbuhnya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia 

dalam mengelola intellectual capital dengan baik untuk meningkatkan 

financial performance merupakan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. 

Dalam penelitian ini akan dilihat apakah modal intelektual (Intelletual 

Capital) berpengaruh terhadap  kinerja keuangan (Financial Performance) 

perusahaan dengan keunggulan bersaing (Competitive Advantage) sebagai 

variabel intervening. Penelitian terdahulu MacKinnon, (2008) dalam Halim 

Ash Shiddiq (2013) menyatakan bahwa literatur penelitian terkait keunggulan 

bersaing (competitive advantage) yang memediasi hubungan modal intelektual 

(intellectual capital) dan kinerja perusahaan (financial performance) masih 

terbatas. Hal ini  dikarenakan banyak penelitian mengenai modal intelektual 

mengabaikan pentingnya keunggulan bersaing pada hubungan modal 

intelektual dan kinerja perusahaan Chang & Lee (2008). 

Penelitian terdahulu oleh Ramadhan (2009) mengindikasikan bahwa 

tidak semua variabel modal intelektual memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. Penelitian Ghosh & Mondal (2009) menunjukkan bahwa 

modal intelektual berpengaruh positif terhadap  ROA (Return On Assets).  
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Akan  tetapi,  modal  intelektual tidak  berpengaruh positif pada ATO dan 

MB. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

hasil yang berbeda mengenai pengaruh intellectual capital tehadap kinerja 

perusahaan. Hal ini mungkin dikarenakan perbedaan perkembangan dan 

penggunaan teknologi akan mengakibatkan perbedaan dalam implikasi dan 

penggunaan intellectual capital di tiap-tiap negara dan sektor industri. Selain 

itu implementasi intellectual capital merupakan hal yang masih baru di 

Indonesia Widjanarko (2006). 

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor industri berbasis 

pengetahuan yang dapat menghasilkan inovasi dalam dunia bisnis. Industri 

berbasis pengetahuan merupakan industri yang memanfaatkan sumber inovasi 

yang diciptakan untuk memberikan nilai lebih atas produk yang dihasilkan 

Widyaningrum (2004). Sektor konsumsi dalam bisnis berperan menopang 

industri manufaktur di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

Kementrian Perindustrian di Indonesia, bahwa Daya tahan sektor manufaktur 

terutama ditopang sektor konsumer yang tumbuh 28%. Kenaikan ini 

merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja 

sektor konsumer juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka 

industri dan industri dasar yang juga menjadi bagian indeks manufaktur 

(Kemenperin, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengambil objek perusahaan 

manufaktur di Indonesia pada sektor konsumsi tahun 2012-2016 karena 

intellectual capital banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan manufaktur 
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guna memberikan nilai tambah bagi perusahaan begitu juga dengan 

competitive advantage yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga diharapkan 

dapat mencapai financial performance yang maksimal. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Intellectual Capital terhadap Financial Performance dengan Competitive 

Advantage sebagai Variabel Intervening”  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Competitive 

Advantage Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016? 

2. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Financial 

Performance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016? 

3. Apakah Competitive Advantage memediasi hubungan antara 

Intellectual Capital dan Financial Performance Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-

2016? 

 

 

 



6 

 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh Intellectual Capital berpengaruh terhadap 

Competitive Advantage Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. 

2. Menganalisis pengaruh Intellectual Capital berpengaruh terhadap 

Financial Performance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. 

3. Menganalisis pengaruh Competitive Advantage sebagai mediator 

hubungan antara Intellectual Capital dan Financial Performance Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2012-2016. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dirumuskan kedalam manfaat teoritis 

dan manfaat praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang 

manajemen keuangan pada khususnya. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam 

praktek bidang manajemen serta dapat menambah pengalaman 

dalam menganalisis permasalahan dalam bidang keuangan dan 

memperluas pengetahuan mengenai Intellectual Capital, 

Competitive Advantage dan Financial Performance. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi terkait intellectual capital 

sebagai sumber daya yang apabila dikelola dengan baik oleh 

perusahaan, perusahaan dapat mengambil strategi guna 

menciptakan competitive advantage yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahan dalam 

memaksimalkan financial performance perusahaan. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan teori yang 

melandasi pemikiran, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, serta 

metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang karakteristik responden, deskripsi 

data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

 

 


