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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan 

pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. 

Kinerja keuangan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja 

perusahaan sesuai jenis-jenis akuntansi keuangan. Pengukuran kinerja (performing 

measurement) mencakup kualifikasi, efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam 

pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Penilaian juga terkait efektivitas 

operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria 

yang telah ditetapkan termasuk unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran kinerja 

diperlukan untuk perbaikan kegiatan operasional agar mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan berupa pengkajian secara kritis 

menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan 

perusahaan pada periode tertentu (Sutrisno, 2009:53) 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2). Kinerja 

perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Keadaan keuangan yang baik 
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biasanya ditunjukkan laba yang optimal dari perusahaan. Industri otomotif selalu 

mengalami peningkatan kinerja yang disebabkan perilaku konsumtif masyarakat 

Indonesia sehingga industri otomotif dapat dikatakan sukses karena menunjukkan 

prestasi kerja yang baik. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang 

memiliki kendaraan pribadi, sehingga penjualan kendaraan bermotor selalu 

mengalami peningkatan. Industri otomotif saat ini mengalami kelesuan yang 

ditandai dengan berbagai macam dari perusahaan sektor otomotif antara lain laba 

dari perusahaan PT. Astra International Tbk, PT. Astra Otoparts Tbk, PT. Indo 

Kordsa Tbk, PT. Goodyeer Indonesia Tbk, PT. Indomobil Sukses Internasional 

Tbk, dan PT. Indospring Tbk pada tahun 2013 hingga 2015. Hal ini dapat dilihat 

pada grafik berikut : 

Gambar 1.1 

Grafik Kinerja keuangan Industri Otomotif 

Kinerja PT Astra Internasional Tbk (ASII) membukukan laba bersih 

sebesar Rp 15,6 triliun selama 2015 atau turun 25% dibandingkan 2014 yang 

senilai Rp 22,1 triliun. Adapun dividen final untuk tahun buku 2015 yang 



3 
 

 

diusulkan sebesar Rp 4,57 triliun. Sepanjang tahun lalu, pendapatan Astra 

mencapai Rp 184,2 triliun, turun 9% dibandingkan 2014 yang mencapai Rp 201,7 

triliun. Astra menghadapi pelemahan harga komoditas dan penurunan konsumsi 

domestik, sekaligus peningkatan kompetisi pada penjualan mobil serta 

kemerosotan kualitas kredit korporasi yang mengakibatkan penurunan kontribusi 

pada semua segmen kecuali teknologi informasi. Laba bersih dari grup otomotif 

turun 12% menjadi sebesar Rp 7,5 triliun pada tahun 2015. Secara total 

pelemahan permintaan otomotif selama tahun lalu disebabkan oleh perlambatan 

ekonomi. Selain itu diskon diharga pasar mobil yang disebabkan oleh kelebihan 

kapasitas produksi terus memberikan dampak negatif terhadap laba bersih. “Bisnis 

komponen otomotif juga memberikan kontribusi yang lebih rendah, karena 

berkurangnya volume dan pelemahan nilai tukar rupiah,” jelas Prijono. Astra 

Otoparts, pada grup bisnis komponen, mencatat penurunan laba bersih sebesar 

63% menjadi Rp 319 miliar, yang disebabkan oleh penurunan kontribusi dari 

bisnis manufaktur akibat penurunan di pasar OEM dan rupiah yang semakin 

melemah. Pelemahan terjadi meskipun ada sedikit peningkatan pendapatan dari 

pasar ekspor dan suku cadang. “Penurunan pendapatan disebabkan oleh 

pelemahan di segmen otomotif, alat berat dan pertambangan, serta agribisnis, 

“ungkap Presiden Direktur Astra Internasional Prijono Sugiarto dalam penjelasan 

resmi (beritasatu.com). 

Fenomena Intellectual Capital (IC) telah lama berkembang di 

Indonesia. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya PSAK No. 19 (Revisi 2000) 

oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan merupakan adopsi IAS 38 
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(2009) tentang intangible assets. PSAK No.19 menyatakan bahwa aset tidak 

berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai 

wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau 

menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan 

administratif. PSAK No. 19 memang dijelaskan secara implisit yang menyatakan 

bahwa jenis dari sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan 

teknologi, desain dan implementansi sistem atau proses baru, lisensi, hak 

kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk 

merek produk/brand names). Penurunan laba bersih pada industri otomotif 

tersebut menyebabkan penurunan kinerja keuangan industri otomotif. Berdasarkan 

fenomena tersebut, sangat menarik untuk melakukan penelitian terkait topik 

kinerja keuangan. 

Intellectual capital (IC) telah menunjukkan betapa pentingnya nilai 

tambah bagi perusahan-perusahaan dalam mencapai dan mendukung keunggulan 

kompetitif. Akibatnya, Intellectual capital (IC) telah menggantikan aset fisik dan 

modal sebagai dasar utama menciptakan nilai perusahaan. Intellectual Capital 

berperan penting bagi kinerja perusahaan, tetapi tergantung apakah manajer 

menyadari adanya potensi tersembunyi ini. Semua proses penciptaan nilai dalam 

bisnis saat ini harus diukur dan didokumentasikan untuk mengelola penciptaan 

nilai dalam perusahaan, mengoptimalkan potensi, dan memaksimalkan nilai di 

pasar (Pulic,2000). Value added (VA) digunakan sebagai indikator dalam 

mengukur kinerja dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan. Human capital, 

structural capital dan customer capital merupakan komponen-komponen yang 
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terdapat dalam peningkatan value added perusahaan. Human capital didasarkan 

pada berbagai bentuk pengetahuan yang didominasi secara umum dan spesifik. 

Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa keunggulan organisasi didapat dari 

pengetahuan yang ada di dalam diri para karyawan dan merupakan asset yang 

paling berharga dalam suatu perusahaan (Crane dan Bontis, 2014). Structural 

capital terdiri dari budaya perusahaan, arus informasi, dan database. Customer 

capital berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan efek dari 

hubungan yang berkualitas dengan klien serta jaringan isnis eksternal perusahaan. 

Kinerja keuangan yang baik atau kinerja keuangan yang buruk 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu modal intelektual 

(Intellectual Capital) dan Leverage. Modal Intelektual (Intellectual capital) dapat 

diartikan sebagai aset tidak berwujud yang berupa sumber daya informasi yang 

berfungsi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Arfan Ikhsan (2008), 

Intellectual Capital adalah nilai total dari suatu perusahaan yang menggambarkan 

aset tidak berwujud (intangible asstes) perusahaan yang bersumber dari tiga pilar, 

yaitu modal manusia, struktural dan pelanggan. Modal intelektual diukur 

menggunakan Value Added of Capital Employed (VACA), Value Added Human 

Capital (VAHU), Structural Capital Value Added (SCVA). Rasio Value Added of 

Capital Employed (VACA) kemampuan untuk menghasilkan return yang besar 

untuk perusahaan. Value Added Human Capital (VAHU) kemampuan 

mengindikasikan menciptakan nilai di dalam perusahaan. Structural Capital 

Value Added (SCVA) menunjukan konstribusi struktural capital dalam penciptaan 

nilai. Penelitian yang dilakuan oleh Ester dan Aditya (2017), Henny (2017), 
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Nikmah (2016), Olivia (2015), Wahyuni (2015), dan Adnah (2014) menyatakan 

bahwa Intellectual Capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ousamaan (2015) dan Ajeng (2013) menyatakan 

bahwa Intellectual Capital tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau 

saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk 

memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan. Leverage merupakan suatu 

kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvetasikan dana 

atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap 

yang harus ditanggung perusahaan (Irawati,2006). Leverage ini mengukur dengan 

Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang 

menggunakan hutang dan modalo untuk mengukur besarnya rasio. Debt to Equity 

Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan 

utang terhadap total shareholder yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Abdul dan Ulil (2017) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Henny (2017), dan Eva (2016) 

menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap 
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review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi 

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Penelitian ini dilakukan pada periode 2013-2017, karena data yang 

lebih up to date. Pemilihan periode 2013-2017 diharapkan dapat 

mempresentasikan kondisi perusahaan terkini. Berdasarkan uraian latar belakang 

di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh 

intellectual capital, leverage terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Intellectual Capital dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah Intelectual Capital memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017? 

2. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh antara Intelectual Capital terhadap kinerja keuangan 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

2. Mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan yang 

dapat meningkatkan kinerja keuangan 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait 

nilai perusahaan dan juga dapat digunakan sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian dengan topik yang sama.  

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah terkait dengan 

topik yang diambil dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori 

yang mendukung topik penelitian, pengaruh antar variabel penelitian, 

kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai metoda penelitian yang menguraikan 

tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, sampel dan teknik 

pengambilan sampel. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, 

memaparkan analisis data, dan pembahasan yang berisi penjelasan 

hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya. 


