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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Football is not just a game. Sebuah kata yang mungkin sedikit asing 

didengar oleh sebagian orang yang tidak terlalu antusias terhadap sepakbola. 

Dulu, sepakbola hanya dianggap sebagai sebuah permainan biasa yang 

berisikan 22 pemain ditambah 3 wasit dan bertujuan hanya untuk olahraga saja, 

namun dalam rentang waktu satu sampai dua dekade terakhir sepakbola 

berkembang menjadi sebuah bisnis baru yang memiliki prospek keuntungan 

luar biasa tinggi. Sepakbola sendiri merupakan olahraga yang paling terkenal di 

seluruh dunia.  

Dalam industri sepakbola Inggris pemain dengan gaji yang tinggi akan 

banyak ditemukan, karena liga Inggris berasa rumah bagi pemain dengan gaji 

tinggi. Hal ini lah yang membuat Liga Inggris dapat memecahkan rekor transfer 

dari seorang pemain dan ini juga berpengaruh terhadap hak siar televisi yang 

rela mengeluarkan sponsor dana nya dalam jumlah besar. Tetapi ketika 

dilakukan evaluasi, liga Inggris dapat mengalami kebangkrutan dikarenakan 

liga Premier memiliki return on assets (ROA) minus 5% akibat ketimpangan 

yang terjadi dalam proses transfer masuk keluar nya pemain serta tingginya gaji 

dari pemain-pemainnya (Prasatya, 2015). 

Berbagai komponen pendukung dalam olahraga ini seperti fasilitas 

permainan, pemain, official, suporter, wasit bahkan investor di sepakbola 
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profesional. Sepakbola berhasil menarik minat pebisnis dunia agar 

menginvestasikan dananya untuk keberlangsungan hidup suatu klub. Seperti 

yang dilakukan oleh pengusaha asal Thailand, Srivaddhanaprabha yang 

membeli klub liga Inggris Leicester City,  Di terapkannya suatu strategi 

investasi oleh klub sepakbola di Eropa dengan tujuan untuk mengoptimalkan 

keuntungan dan upaya dalam peningkatan kinerja (Benkraiem et al., 2009). 

Bell et al. (2012) mengatakan ekonomi menjadi peran penting dalam 

dunia sepakbola karena dengan meningkatnya kinerja pasar dan pertumbuhan 

modalnya akan berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Haryoprasetyo & 

Kiswara (2013) mengatakan bahwa sepakbola telah menjadi pusat destinasi 

bagi sponsor kelas dunia. Sponsor seperti apparel terkenal Nike, Adidas, dan 

Puma, bahkan perusahaan ternama dunia seperti perusahaan otomotif Chevrolet 

yang menjadi sponsor utama Manchester United FC, logo perusahaan e-

commerce asal Jepang, perusahaan ban asal Jepang, Yokohama Tyres akan 

menjadi sponsor Chelsea FC, begitu juga rival sekota Manchester United yaitu 

Manchester City akan bekerja sama dengan maskapai Etihad Airways dari Uni 

Emirat Arab. Adanya suntikan dana dalam jumlah yang besar dari sponsor akan 

membuat pelatih lebih nyaman ketika bursa transfer pemain dibuka. 

Amir dan Livne (2001) mengatakan bahwa sumber daya manusia 

merupakan salah satu revenue driver bagi klub sepakbola. Tingkat kesuksesan 

sebuah klub tercipta oleh pemainnya. Ketika sebuah klub memiliki pemain yang 

terkenal, investor pun akan melirik klub tersebut. Michie dan Verma (2001) 

berpendapat bahwa manfaat tak berwujud adalah manfaat yang diharapkan klub 
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dari dikontraknya seorang pemain, yang artinya adanya kontribusi bagi 

keberhasilan klub dalam upaya meraih trofi disetiap kompetisi. Presentasi 

penjualan tiket pertandingan akan lebih tinggi ketika sebuah klub berhasil 

menjuarai kompetisi dan berbanding lurus dengan hak siar televisi. Seperti 

dijelaskan dalam teori perilaku keuangan bahwa mood seorang investor 

dipengaruhi oleh kinerja dari tim sepakbola akan memberikan dampak kuat 

terhadap rasa optimisme atau pesimisme seorang investor (Boido dan Fasano, 

2007). 

Keberhasilan pemain dan pelatih akan berdampak langsung terhadap 

komitmen fans serta kinerja keuangan sebuah klub. Orang-orang yang berposisi 

sebagai manajer, pemain, staf teknis adalah komponen utama dalam industri 

sepakbola dan metode akuntansi yang diterapkan juga belum cukup untuk 

mengukur nilai tersembunyi dalam sepakbola (Shareef dan Davey, 2005). 

Kondisi sekarang telah menciptakan perubahan dari masyarakat industri 

menjadi masyarakat informasi. Tentu ini membuat pentingnya informasi bagi 

perusahaan. Tujuan perusahaan modern menitikberatkan kepada layanan 

informasi dan semua produk diindeks ke tahap produksi dengan target 

memaksimalkan pertumbuhan output dari perusahaan yang didirikan (Yildiz, 

2010). Kepopuleran suatu klub bola dapat menjadi pusat perhatian masyarakat. 

Ketika sebuah klub bermaterikan pemain-pemain terbaik dunia dan latar 

belakang klub tersebut mempunyai prestasi yang bagus, maka akan menjadikan 

sebuah klub memiliki basis suporter atau penggemar yang besar. Fans klub bola 

tidak akan segan mengeluarkan uangnya untuk membeli tiket, jersey serta 
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merchandise dari klub bola yang diidolakan nya tersebut, itu semua akan 

meningkat pendapatan dari sebuah klub. Dobson dan Goddard (2001) 

mengatakan pengukuran melalui kuantitas pendapatan yang diperoleh dan 

keberhasilan olahraga akan menyebabkan adanya hubungan positif antara 

tingkat kesuksesan keuangan. 

 Pendapatan yang berasal dari sponsor, tiket pertandingan, dan 

penjualan berbagai merchandise klub menjadi sumber pendapatan yang besar. 

Keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil penjualan tiket pertandingan, 

merchandise klub, sponsor, hak siar televisi hingga penjualan pemain klub itu 

sendiri (Sendy & Soepriyanto, 2013). 

Pemain-pemain yang mempunyai nama besar seperti Paul Pogba, 

Mohammad Salah, Zlatan Ibrahimovic, dan Sergio Kun Aguero memberikan 

dampak besar terhadap kinerja klub sepakbola. Ketika sebuah klub mempunyai 

pemain seperti mereka, penjualan merchandise, tiket pertandingan akan selalu 

tinggi. Dari fenomena ini elemen Intellectual Capital, khususnya Human 

Capital memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kinerja klub sepakbola. 

Modal manusia merupakan komponen utama dari modal intelektual menurut 

Moon dan Kym (2006). 

Sullivan (1999) menjelaskan Intellectual Capital sebagai informasi, 

yang dapat diubah menjadi laba. Demirkol (2007) mengatakan bahwa 

Intellectual Capital terdiri dari informasi tentang cara mengelola suatu 

perusahaan dalam melaksanakan tugasnya dan hal-hal yang dilindungi ketika 

melakukan kegiatan dalam perusahaan. Manajemen klub sepakbola 
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mengembangkan bisnisnya dengan membuat inovasi baru yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan klub seperti dengan membuka 

akademi-akademi sepakbola mulai dari tingkatan umur yang paling bawah, 

menambah fasilitas di stadion, membuka toko merchandise resmi klub, dan 

membuka hotel serta restoran disekitaran stadion yang akan menambah 

kenyamanan fans.  

Penelitian terdahulu dari Pratama dan Wibowo (2017) Muhanik & 

Septiarini (2017) dan Pratama (2016)  menunjukan bahwa Intellectual Capital 

memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Penggunaan 

Intellectual Capital yang efisien dan efektif serta pengoptimalan peran dari 

Intellectual Capital dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Begitu 

pula penelitian dari Guseva & Rogova (2016) menunjukan hasil bahwa 

hubungan antara intellectual capital dan kinerja klub sepakbola adalah 

signifikan. Yasar et al.(2015) menyatakan bahwa Intellectual Capital adalah 

salah satu faktor utama yang memberikan keuntungan dan kesuksesan klub 

sepakbola. Penelitian menurut Gozali & Hatane (2014) menunjukan hasil 

bahwa VAIC berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Sementara itu penelitian dari Andriana (2014) menunjukan bahwa 

intellectual capital berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Kuryanto (2008) menyimpulkan bahwa Intellectual 

Capital berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Firer & 

Williams (2003) menunjukan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 
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Penelitian dari Rahim et al. (2017) Muhanik & Septiarini (2017) dan 

Hamidah (2014) menyatakan bahwa human capital menunjukkan hubungan 

yang signifikan dan positif dengan kinerja perusahaan. Sementara itu penelitian 

dari Andriana (2014) menunjukan bahwa human capital berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Begitu juga 

penelitian menurut Jayanti & Binastuti (2017) menyatakan bahwa HCE tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Penelitian Ricci et al. (2015) menyatakan bahwa 

Human Capital berdampak negatif pada kinerja keuangan, hal ini dikarenakan 

klub-klub sepakbola biasa menjual pemain-pemain nya dibursa transfer tiap 

musim.  

Penelitian dari Jayanti & Binastuti (2017), Hamidah (2014) dan 

Suhendah (2012) menunjukan bahwa SCE berpengaruh terhadap ROA. 

Sementara itu penelitian dari Andriana (2014) menunjukan bahwa structural 

capital walaupun menunjukkan arah koefisien positif namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Muhanik & Septiarini (2017) 

dan Simarmata & Subowo (2016) menyatakan bahwa structural capital (SCE) 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Penelitian dari Jayanti & Binastuti (2017), Simarmata & Subowo (2016) 

dan  Hamidah (2014) menunjukan bahwa CEE berpengaruh terhadap ROA. 

Sementara itu penelitian dari Andriana (2014) menunjukan bahwa capital 

employed walaupun menunjukkan arah koefisien positif namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Muhanik & 
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Septiarini (2017) dan Suhendah (2012) bahwa capital employed (CEE) tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Berdasarkan perbedaan pada penelitian terdahulu, penelitian ini 

mengembangkan penelitian Pratama (2016) yang meneliti tentang Intellectual 

Capital pada industri teknologi. Penelitian ini mengembangkan penelitian 

Pratama (2016) dengan mengambil objek pada klub sepakbola, industri yang 

sangat bergantung Intellectual Capital, akan tetapi penelitiannya masih sedikit. 

Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh masing-masing komponen 

Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan sehingga lebih tergambar 

pengaruh bagi masing-masing komponen Intellectual Capital terhadap kinerja 

keuangan. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis akan 

mengambil judul “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi Pada Klub Bola Liga Inggris)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi dasar penelitian, maka 

rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah: 

1. Apakah Human Capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan? 

2. Apakah Structural Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan? 

3. Apakah Capital Employed berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan? 
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C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah harus ada disetiap penelitian yang bertujuan supaya 

data penelitian tidak terlalu luas dan penelitian sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu klub sepakbola di 

Inggris yang berkompetisi divisi teratas atau Premier League dan kasta 

kedua atau divisi championship dari periode musim 2013/2014 sampai 

dengan musim 2015/2016. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Human Capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif Structural Capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif Capital Employed terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, yaitu penulis, akademisi, perusahaan, dan investor. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penulis  

Sebagai tahap awal proses pembelajaran dan meningkatkan 

wawasan tentang intellectual capital beserta komponen 
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pembentuknya serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan 

klub sepakbola. 

b. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah acuan bagi 

penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan klub sepakbola. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan yang menaungi 

klub sepakbola bisa memahami betapa pentingnya pengaruh dari 

intellectual capital terhadap penciptaan kinerja keuangan klub 

sepakbola. 

b. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat dan teliti 

terhadap laba yang disajikan perusahaan dalam laporan 

keuangan . 
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