
 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

memiliki kinerja yang baik agar mempertahankan eksistensinya. kemajuan 

teknologi  dan informasi membuat persaingan dalam suatu industri semakin 

tinggi  dengan hal tersebut perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing agar 

dapat mempertahankan kinerja untuk keberlangsungan bisnisnya. kemampuan 

perusahaan agar dapat bersaing sangat di tentukan oleh kinerja perusahaan, 

terutama di bagian kinerja keuangan (Zaqiyah 2020). 

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran dari pencapaian 

keberhasilan suatu perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah 

dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. kinerja keuangan 

merupakan suatu hasil yang memanfaatkan sumber daya, kinerja keuangan 

dapat dilihat dari laporan keuangan yang akan dinilai oleh investor untuk 

mempertimbangkan dan melakukan analisa kinerja keuangan untuk mengambil 

keputusan dalam melakukan investasi di perusahaan tersebut kinerja keuangan 

yang sehat dapat menciptakan keunggulan bersaing di mata pesaing bisnis dan 

menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan (Septiani, 2017).  

Tujuan dari kinerja keuangan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, 

solvabiitas, rentabilitas dan stabilitas perusahaan agar dapat memenuhi 

kewajiban keuangan yang tepat waktu pada jangka waktu pendek maupun 

panjang (Dhelpinia dkk, 2018). kinerja keuangan dapat membantu dalam 

menentukan prospek yang bagus untuk perkembangan aset yang ada dan dapat 



mengendalikan kebijakan keuangan. kinerja keuangan diukur dengan beberapa 

rasio keuangan. terdapat lima rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas usaha dan rasio penilaian pasar. 

dalam penelitian ini rasio keuangan yang diteliti adalah rasio profitabilitas karena 

rasio profitabilitas merupakan rasio yang amat penting untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba (Hidayat & Dana, 

2019). 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat dirumuskan dengan Return 

On Equity (ROE). dalam penelitian ini rasio ini dipilih sebagai pengukuran kinerja 

keuangan karena dapat mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan 

keuntungan dengan modal pemiliki saham. rasio ini juga mencerminkan 

bagaimana perkembangan dan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan pendapatan yang positif (Wijayani, 2017). Semakin tinggi rasio 

ini maka semakin baik pula manajemen perusahaan dalam menggunakan modal 

sendiri untuk menghasilkan keuntungan.  

Dalam mempertahankan kinerja keuangan dan mempunyai nilai tambah 

menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi perusahaan agar bisa bersaing dan 

mempertahankan pangsa pasarnya salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk perubahan strategi yang bisa meningkatkan kinerjanya adalah 

tidak hanya berfokus pada aset berwujud saja tetapi aset tak berwujud juga 

penting seperti knowledge asset  (Fuad, 2013). 

Menurut (Risnawati, 2017) menyatakan bahwa Intellectual capital 

merupakan bagian dari aset yang tak berwujud yang sangat bernilai yang dimana 

informasinya juga dibutuhkan oleh pihak external. Jadi dapat dikatakan 



Intellectual capital menjadi salah satu cara untuk menerapkan aset tidak 

berwujud dan menjadi faktor pendorong bagi kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut (Andriana, 2014) menyatakan bahwa Pulic (1998) mengembangkan 

pengukuran tidak langsung atas aset tak berwujud dalam bentuk intellectual 

capital dengan menggunakan metode Value Added Intellectual Coeficient (VAIC). 

Metode ini dapat menyediakan informasi mengenai efisiensi penciptaan nilai dari 

aset berwujud dan aset tak berwujud secara efisien. modal intelektual dipandang 

sebagai pengetahuan guna menciptakan kekayaan pada perusahaan karna jika 

dilihat dari intellectual capital dianggap mampu membantu dan mendiskripsikan 

pengukuran pertambahan nilai yang dihasilkan oleh sumber daya tak berwujud  

agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  

Selain modal intelektual, competitive advantage dalam penelitian ini di 

jadikan sebagai variabel moderasi. competitive advantage merupakan 

kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu 

perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dari perusahaan lain (Rifqoh, 

2020). Semakin tinggi keunggulan kompetitif maka semakin baik pula kinerja 

yang dimiliki perusahaan. competitive advantage menggambarkan cara suatu 

perusahaan dalam memilih dan melaksanakan suatu strategi generik guna 

mencapai serta mempertahankan keunggulan bersaingnya apabila tolak ukur 

besar kecilnya perusahaan merupakan total aset yang dimiliki, maka dapat 

dikatakan sejauh mana perusahaan mendayagunakan sumber daya untuk 

memaksimalkan intellectual capital agar dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan.  

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan research gap pada penelitian 

terdahulu. berdasarkan penelitian yang dilakukan Azahara dan Gustiana (2020), 



Yulandari dan Gunawan (2019),  Febriany (2019) menunjukan bahwa intellectual 

capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Mazaya dan Susilowati (2021) yang 

menunjukan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. kemudian penelitian yang dilakukan Nurhayati dkk (2019) menunjukan 

competitive advantage mampu memediasi intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan namun berbeda dengan penelitian yang dilakuakan Yuniar & Amanah 

(2021) menunjukkan bahwa competitive advantage tidak memediasi intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan.  

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ristiani dan Wahidawati (2021) dengan judul pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan dengan competitive advantage sebagai 

variabel moderasi. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan Return On Equity (ROE) 

sedangakan penelitian sebelumnya diukur menggunakan Return On Asset 

(ROA). Alasan peneliti menggunakan Return On Equity (ROE) sebagai 

pengukuran kinerja keuangan karna rasio ini merupakan pengukuran yang tepat 

dibandingkan dengan rasio lainnya dimana rasio ini sangat penting bagi 

perusahaan karena sebagai acuan untuk menarik minat investor untuk menanam 

modalnya di perusahaan tersebut kemudian rasio ini juga mencerminkan 

bagaimana perusahaan mempertahankan pendapatan yang positif. semakin 

tinggi rasio ini maka semakin baik pula laba yang diterima oleh perusahaan. 

Selain itu sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020. Sedangkan penelitian 

sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor consumer goods 



yang terdaftar di bursa efek indonesai periode 2015-2019. Alasan peneliti 

mengambil sampel perusahaan pertambangan karna. Perusahaan 

pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. meskipun bergerak secara fluktuatif dan 

dinamis sejumlah perusahaan pertambangan masih konsisiten dan menjaga tren 

pertumbuhan kinerjanya (Dimas, 2020).  dan perusahan pertambangan sendiri 

sudah mulai mengimplementasikan modal intelektualnya selain itu perusahaan 

pertambangan juga merupakan tambahan devisa pembangunan dan penyedia 

lapangan kerja yang besar di Indonesia oleh karena itu peneliti mengambil 

sampel perusahaan pertambangan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang ketidak kekonsistenan 

dalam menunjukan hasil penelitian, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan dengan 

competitive advantage sebagai variabel moderasi pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2020. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan ? 

2. Apakah Competitive Advantage memoderasi Intellectual Capital 

terhadap kinerja keuangan?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan  

2. Untuk menguji apakah Competitive Advantage mampu memoderasi 

pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan 



1.4 Manfaat Penelitian 

Ada pun manfaat penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya 

teori serta konsep yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan Intellectual Capital, Competitive Advantage dan  

Kinerja Keuangan. selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk dapat mengimplementasikan 

pengetahuan yang peneliti dapatkan selama perkuliahan dan penelitian 

ini juga menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi akhir jenjang 

sarjana pada Universitas Khairun Ternate.  

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan dalam memahami pemanfaatan intellectual capital dan 

Competitive Advantage dalam mencapai efesiensi operasional 

perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan 

kinerja keuangan perusahaaan  

 


