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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intellectual capital, mekanisme 

good corporate governance dan penungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap financial performance pada laporan tahunan di sektor perbankan 

Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari penelitian 

Ningrum (2012), Yuniarti (2007) dan Wijayanti dan Sutaryo (2011). Obyek 

penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik purposive 

sampling dalam pengumpulan data. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

maka diperoleh sampel sebanyak 48 perusahaan selama tiga tahun periode 

pengamatan 2009-2011. Sumber data diperoleh melalui website resmi masing-

masing bank, ICMD dan website BEI. Metode analisis data digunakan dalam 

penelitian ini adalah model analisis regresi berganda dengan program SPSS 16.0 

for windows. Penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik meliputi uji normalitas 

data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap kelima variabel independen 

yang diasumsikan berpengaruh terhadap financial performance, ternyata variabel 

Intellectual capital (VAIC
TM

) dan kepemilikan institusional (Institutional 

Ownership) yang terbukti berpengaruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari 

penelitian ini adalah bahwa mekanisme corporate governance (diproksikan 

dengan kepemilikan manajerial dan proporsi komisaris independen) dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak memeliki pengaruh 

terhadap financial performance (ROA), hanya Intellectual Capital dan 

kepemilikan institusional yang dapat dijadikan indikator peningkatan kinerja 

keuangan (financial performance). 

 

Keywords : Intellectual Capital, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 

Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Tangunggjawab Sosial Perusahaan 

dan Kinerja Keuangan. 

  



A. PENDAHULUAN 

Dalam beberapa wacana mengenai kinerja perusahaan secara umum, 

intellectual capital, corporate social responsibility dan corporate governance 

sebagai unsur-unsur yang perlu diungkapakan dalam menilai suatu 

perusahaan dan menjadi hal yang semakin dipertimbangkan bagi para 

stakeholder. Pemilihan sektor perbankan dipilih karena menurut Firer dan 

William (2003) dalam penelitian Zuliyati (2011) bahwa industri perbankan 

adalah salah satu sektor yang paling intensif ICnya. Lebih lanjut, menurut 

Kubo dan Saka (2002) dalam penelitian Zuliyati (2011) menyatakan bahwa 

selain dari aspek intelektual, secara keseluruhan karyawan di sektor 

perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. 

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Djogo (2005) dalam 

Yuniarti (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak 

negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor-sektor lain seperti: 

jasa, asuransi, komunikasi, lembaga keuangan bank dan bukan bank. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan 

terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain memperbaiki pengungkapan 

laporan keuangan berupa pengungkapan IC (intellectual capital) dan CSR 

(corporte social responsibility) suatu perusahaan juga dirasa sangat perlu 

melakukan penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik ( 

GCG ).  

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan jangka 

panjang dengan mengikuti  kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam kerangka peraturan hukum dan kontrak. 

Mekanisme lainnya adalah peraturan pasar dan insentif yang ditetapkan oleh 

masyarakat untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Newel dan Wilson dalam Purwantini (2008) menyatakan bahwa secara 

teoritis praktik GCG yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

cara meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko yang diakibatkan 

oleh tindakan manajemen yang mempunyai sifat opportunis. Mekanisme 

Good Corporate governance  menekankan pada pentingnya hak pemegang 

saham atau stockholder untuk memperoleh informasi yang andal, akurat, dan 

tepat waktu. 

Ningrum (2012) dalam mengukur indikator kinerja keuangan 

perusahaan digunakan proksi return on assets (ROA). ROA merupakan 



perbandingan dari return (laba) bersih perusahaan dengan aset yang 

dimilikinya. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 

2006) dalam Ningrum (2012). Maka semakin besar laba yang dihasilkan 

perusahaan dalam satu periode akuntansi dapat mengindikasikan kinerja 

perusahaan semakin baik. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Resource based theory (RBT) 

Resource based theory (RBT) menyatakan bahwa perusahaan 

akan memiliki keunggulan kompetitif apabila perusahaan tersebut 

memiliki sumber daya yang unggul. Menurut Lev (1987) dalam 

Ningrum (2012), resource based theory berpendapat bahwa perusahaan 

akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal 

dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset 

pentingnya untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja yang 

optimal.  

2. Agency Theory  

Teori Keagenan (Agency Theory) adalah teori yang timbul 

akibat adanya hubungan antara pemilik (stakeholder) dengan pengolala 

(manajer) suatu organisasi. Perbedaan peran di antara keduanya 

menyebabkan asimetri informasi. Dari asimetri informasi tersebut, satu 

belah pihak (manajer) dapat mengambil keuntungan untuk diri mereka 

sendiri yang dapat merugikan pihak lainnya (stakeholder). 

3. Signaling theory  

Signaling theory menyatakan bahwa perusahaan dengan 

kinerja yang tinggi (perusahaan bagus) menggunakan informasi 

keuangan untuk mengirimkan sinyal kepada pasar (Spance, 1973). 

Maka teori sinyal mendasarkan pada asumsi bahwa informasi yang 

diterima oleh masing-masing pihak tidak sama karena perbedaan 

kepentingan.  

4. Corporate Social Responsibilty (CSR) 

Menurut Dwi dan Maksumm (2008) dalam wijayanti dan 

sutaryo (2011) mendefinisikan CSR merupakan suatu konsep bahwa 

organisasi, dalam hal ini lebih dispesifikkan kepada perusahaan, 

memiliki sebuah tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek 

operasional perusahaan. 

5. Intellectual Capital 



Menurut Stewart dalam Ningrum (2012) mendefinisikan 

“Intellectual capital as the intellectual material that has been 

formalized, captured and leveraged to create wealth by producing a 

higher value assets”. Stewart berpendapat bahwa intellectual capital 

digunakan untuk tujuan menciptakan wealth (kekayaan) dengan cara 

menghasilkan nilai aset yang lebih bernilai tinggi. Dalam mengukur 

kenaikan kekayaan, perusahaan harus dapat menentukan value yang 

terdapat dalam aset-asetnya. 

6. Corporate Governance 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) 

dalam Rustiarini (2010) menjelaskan bahwa corporate gorvernance 

sebagai seperangkat peraturan (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karywan, serta para stakeholders yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sutau sistem yang 

mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menghasilkan suatu nilai 

tambah ( value added) bagi pihak yang berkepentingan. 

7. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajemen didefinisikan sebagai proporsi 

pemegang saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi dewan komisaris dan 

direksi (Diyah dan Erman, 2009 dalam Ningrum, 2012). 

8. Kepemilikan Institusional 

Menurut Ningrum (2012) bahwa kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti 

bank, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan 

intestasi, dan instutusi lainnya.  

9. Proporsi Dewan Komisaris 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2006) 

menyatakan secara umum dewan komisaris mempunyai tanggung 

jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-

masing sebagaimana yang diamanahkan dalam anggaran dasar dan 

peraturan perundang-undangan (fiduciary responsibility), Salah satunya 

adalah pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

10. Kinerja Keuangan 

Menurut Elanvita (2008) dalam Ningrum (2012) menyatakan 

bahwa prestasi perusahaan yang ditunjukkan oleh laporan keuangannya 

sebagai satu tampilan keadaan perusahaan selama periode tertentu 

disebut dengan kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja 

keuangan dalam penelitian ini menggunakan ROA (Return on Asset). 



11. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Belkaouim (2003) dan Youndt et al. (2004) dalam Eliza (2011) 

menyatakan bahwa intellectual capital merupakan aset strategis yang 

menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan kinerja 

keuangan yang baik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa semakin 

besar value added yang diperoleh melaui efesiensi intellectual capital, 

maka semakin tinggi pula nilai kinerja keuangan perusahaan.  

H1: Intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Herawaty (2007) dalam Rosyada (2010) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan 

laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat 

oportunis maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi 

earnings management sehingga dapat meningkat kinerja keuangan 

perusahaan. 

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ningrum (2012) 

menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan 

menurunkan permasalahan agensi  karena semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh manajemen maka akan memperkuat motivasi manajemen 

dalam bekerja sehingga meningkatkan nilai saham perusahaan di masa 

yang akan datang. Penelitian Mehran (1994) dalam Puspitasi dan 

Ernawati (2010) menyatakan bahwa pengungkapan  hasil  penelitian 

pengaruh signifikan  antara persentase saham yang dimiliki  pihak 

manajer dengan kinerja keuangan badan usaha. 

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

Penelitian Mehran (1994) dalam Puspitasari dan Ernawati 

(2010) mengemukakan bahwa proporsi  komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan 

ROA. Puspitasari dan Ernawati (2010) menyatakan bahwa komisaris  

independen dapat memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan 

melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategis.  

H4: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

Penelitian Wardhani (2007) dalam Kurnianto (2011) 

menyatakan bahwa corporate social reporting  berpengaruh positif 

terhadap ROA perusahaan. Namun, penelitian Sarumpaet (2005) dalam 

Titisari dan Suwardi (2010) memberikan bukti empiris bahwa tidak ada 



hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja  

keuangan perusahaan. 

H5: Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Desain, Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatoris. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory, Indonesian 

Stock Exchange, situs resmi perusahaan dan berbagai sumber lainnya. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan yang go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. 

Metode pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling dengan 

kriteria yaitu: (1) Perusahaan merupakan kelompok dari sektor perbankan 

yang terdaftar di BEI berturut-turut selama 3 tahun. (2) Perusahaan 

mempublikasikan laporan keuangan (annual report) secara berturut-turut 

selama tahun 3 tahun. (3) Perusahaan melaksanakan CSR pada annual 

report secara berturut-turut. (4) Perusahaan memiliki laba positif dalam 

laporan keuangan berturut-turut selama 3 tahun. 

2. Definisi dan Operasional Variabel 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

yang diproksikan dalam profitabilitas return on assets (ROA). 

ROA = 
           

          
 

b. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

1) Intellcetual Capital 

Intellectual capital dihitung berdasarkan value added 

yang diciptakan oleh physical capital/capital employed (VACA), 

human capital (VAHU), dan structural capital (STVA). 

Gabungan ketiganya inilah yang disebut VAIC yang 

dikembangkan oleh Pulic (1999). Formulasi dan tahapan  

perhitungan VAIC adalah sebagai berikut : 

Tahap pertama mengjitung value added :   

VA= OUT – IN 

Tahap kedua menghitung Value Added capital Employed :  

VACA = VA / CE 

Tahap Ketiga mengitung Value Added Human Capital : 



VAHU = VA / HC 

Tahap keempat menghitung Scructural Capital Value Added : 

STVA = SC / VA 

Tahap kelima, menghitung Value Added Intellectual Capital : 

VAIC = VACA+VAHU+STVA 

2) Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Resposibility adalah mekanisme bagi 

suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan 

perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab 

sosial di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam kurnianto 2010). 

Proksi ini dikonfirmasikan melalui Corporate Social Responsibility 

Disclosure Index (CSRDI) variabel dummy yaitu : 

CSRDI = 
     

  
 

3) Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional dapat meningkatkan 

pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. 

Kepemilikan Institusional merajuk dalam penelitian Ningrum 

(2012) dapat diformulasikan sebgai berikut : 

K. Institusional = 
                                    

                             
 

4) Kepemilikan Manajerial 

Sanda et al (2005) dalam Puspitasi dan Ernawati (2010) 

menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara kepemilikan 

manajerial dengan kinerja keuangan. Dengan demikian, 

kepemilikan Manajerial merajuk dalam penelitian Ningrum 

(2012) dapat di formulasikan sebagai berikut : 

K. Manajerial = 
                                    

                             
 

5) Proporsi Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan pihak yang 

mempunyai hak untuk memperoleh informasi keuangan 

perusahaan. Menurut Fama dan Jansen (1983) dalam Puspitasari 

dan Ernawati (2010) menyatakan bahwa komisaris independen 

akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. Proporsi 

komisaris independen merajuk dalam penelitian Ningrum (2012) 

dapat diformulasikan sebagai berikut : 

Prop. Kom. Independen = 
                                    

                                
 

3. Teknik Pengujian Data 



Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, analisis ini 

digunakan untuk untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel 

independen (lebih dari satu variabel independen) terhadap variabel 

dependen. Dengan persamaan sebagai berikut: 

ROA = α + β1 VAIC + β2 INSTOWN + β3 MGROWN + β4 

BOARDINDP + β5 CSR + ε 

Keterangan:  

ROA  : Kinerja Keuangan  

VAIC  : Intellectual Capital 

INSTOWN : Kepemilikan Institusional 

MGROWN : Kepemilikan Manajerial 

BOARDINDP : Proporsi Komisaris Independen 

α    : Konstanta 

ε   : error (kesalahan residual) 

 

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dbertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2011 yang dijadikan sampel dengan komposisi variabel 

kepemilikan institusional menggunakan Rasio kepemilikan institusional, 

variabel kepemilikan manajerial menggunakan Rasio kepemilikan 

manajerial, variabel proporsi komisaris independen menggunakan Rasio 

proporsi komisaris independen, variabel Corporate Social Responsibility 

(CSR)  menggunakan indeks pengungkapan variabel dummy dan 

variabel kinerja keuangan menggunakan ROA. 

2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data regresi berganda, 

karena dalam model penelitian terdapat satu variabel dependen dan 

lebih dari satu variabel independen. Sebagai syarat penggunaan regresi 

linier berganda terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov – 

Smirnov untuk menguji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai kolmogorov-smirnov z 

sebesar 0,717 dengan probability 0,683 sehingga menunjukkan 

bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal. 

b. Uji Multikolinearitas 



Hasil pengujian multikolinearitas, diketahui bahwa semua 

variabel independen yang mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 

0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Jadi disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

yaitu dengan menggunakan uji glejser. Hasil perhitungan diketahui 

bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih 

besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Dalam penelitan ini untuk menguji ada atau tidaknya 

autokorelasi yaitu menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil pengujian 

autokorelasi yang sudah dilakukan dapat diketahui nilai Durbin-

Watson yaitu sebesar 1,873. Nilai Durbin-Watson 1,873 berada di 

antara du sebesar 1,781 sampai  dengan 4-du (4-1,781) = 2,127; 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini 

tidak ada masalah autokorelasi. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Regresi Berganda 

ROA = -0,006 +0,003VAIC+0,012 INSTOWN – 0,052 

MGROWN+ 0,004 BOARDINDP+ 0,002 CSR +ε 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, nilai konstanta 

untuk persamaan regresi yaitu -0,006 dengan nilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanpa adanya kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan 

tanggungjawab sosial perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan 

pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia akan mengalami 

penurunan. Besarnya nilai koefisien Intellectual Capital (VAIC) 

sebesar 0,003 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

semakin besar value added yang dihasilkan perusahaan diperoleh dari 

human capital, capital employed dan structur capital akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar 0,012 

dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa dengan peningkatan 

jumlah kepemilikan saham institusional (INSTOWN) maka akan 

semakin meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nilai koefisien 

kepemilikan manajerial (MGROWN) yaitu sebesar -0,052 dengan 

nilai negatif. Hal ini kemungkinan terjadi karena persentase 

kepemilikan manajerial pada perbankan go public masih sangat kecil 



sehingga belum mampu menjadi salah satu indikator peningkatan 

kinerja keuangan. Nilai koefisien proporsi komisaris independen 

(BOARDINDP) adalah sebesar 0,004 dengan nilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris indpenden 

pengawasan yang dilakukan komisaris independen dalam menangani 

masalah keagenan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Nilai 

koefisien CSR sebesar 0,002, hal ini menunjukan bawa kinerja 

lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kinerja keuangan.  

b. Hasil Uji Hipotesis 

Berikut ini adalah hasil uji t :  

Tabel I 

Hasil uji t 

Variabel thitung  Sig Statistik 

 < 0,05  

Keterangan 

VAIC 

INSTOWN 

MGROWN 

BOARDINDP 

CSR 

3,099 

2,617 

-3,876 

0,382 

0,122 

0,004 

0,013 

0,000 

0,705 

0,904 

H1 diterima 

H2 diterima 

H3 ditolak 

H4 ditolak 

H5 ditolak 

Sumber: data sekunder diolah, 2013 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa variabel Intellectual Capital (VAIC) dengan 

diperoleh nilai thitung = 3,099 dengan Sig statistik = 0,004 < 0,05 maka 

H1 diterima, hal ini berarti bahwa Intellectual Capital berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional (INSTOWN) 

diperoleh nilai thitung = 2,617 dengan Sig statistik = 0,013 < 0,005 

maka H2 dapat diterima, hal ini berarti bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa variabel kepemilikan manajerial (MGROWN) 

diperoleh nilai thitung = -3,876 dengan Sig statistik = 0,000 < 0,05 

maka H3 ditolak, hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia. 



Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa variabel proporsi komisaris independen 

(BOARINDP) diperoleh nilai thitung = 0,382 dengan Sig statistik = 

0,705>0,05 maka H4 ditolak, hal ini berarti bahwa proporsi 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) 

diperoleh nilai thitung = 0,122 dengan Sig statistik = 0,904 > 0,05 maka 

H5 ditolak, hal ini berarti bahwa Corporate Social Responsibility 

(CSR) tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel Intellectual Capital (VAIC) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan (ROA). Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan 

statistik t sebesar 3,099 dengan signifikansi 0,004 lebih kecil dari α 

(0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya Intellectual 

Capital (VAIC) sangat mempengaruhi nilai kinerja keuangan (ROA). 

b. Variabel kepemilikan institusional (INSTOWN) memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan (ROA), ditunjukkan dari nilai signifikan 

statistik t sebesar 2,617 dengan signifikansi 0,013 lebih kecil dari α 

(0,05).Hasil ini menyatakan bahwa besar kecilnya kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

c. Variabel kepemilikan manajerial (MGROWN) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan (ROA). Ini ditunjukkan dari nilai statistik t 

sebesar -3,876 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α 

(0,05). Persentase kepemilikan saham oleh manajerial mempengaruhi 

negatif  terhadap kinerja keuangan (ROA). 

d. Variabel proporsi dewan komisaris independen (BOARDINDP) tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Proporsi dewan 

komisaris independen memiliki nilai statistik t sebesar 0.382 

signifikansi sebesar 0,705 lebih besar dari α (0,05). Presentase banyak 

sedikitnya jumlah proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kinerja 

keuangan (ROA). 



e. Variabel pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) tidak 

berpengaruh  terhadap nilai kinerja kuangan (ROA). Ini ditunjukkan 

dari nilai statistik t sebesar 0,122 dengan signifikansi 0,904 lebih besar 

dari 0,05. Tinggi rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA). 

2. Keterbatasan Penelitian 

a. Jenis perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini 

hanya fokus pada perusahaan perbankan konvensional saja, sehingga 

tidak bisa digeneralisasikan untuk semua jenis perusahaan. 

b. Penelitian hanya menggunakan proksi ROA sebagai kinerja keuangan. 

Selain diproksikan dengan return on assets (ROA), kinerja keuangan 

perusahaan dapat diproksikan antara lain:  market to book value ratio 

(MB), earning per share (EPS), dan return on equity (ROE). 

c. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga 

periode yaitu tahun 2010-2011, sehingga terdapat kemungkinan hasil 

dari penelitian ini kurang mencerminkan fenomena yang 

sesungguhnya. 

d. Terbatasnya jumlah variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini hanya lima yaitu corporate social responsibility (CSR), 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen, dan Intellectual Capital (VAIC) sehingga 

banyak kemungkinan variabel-variabel diluar penelitian ini yang dapat 

mengoptimalisasi kinerja keuangan. 

3. Saran 

a. Bagi penelitian yang selanjutnya dapat menggunakan semua jenis 

perusahaan sebagai sampel, dengan harapan hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. 

b. Periode yang digunakan dapat diperpanjang, agar dapat menjelaskan 

hubungan pengaruh dan menunjukkan hasil yang akurat. 

c. Untuk penelitian selanjutnya variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian dapat diperbanyak, misal earning management, 

komite audit, Debt to Equity, dan variabel lainnya. Sehingga dapat 

merefleksikan hasil yang sebenarnya terhadap pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan. 
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