
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Purwantini (2008) menyatakan bahwa dalam kurun waktu 10 

tahun terakhir corporate governance menjadi sebuah isu penting dikalangan 

para eksekutif, organisasi-organisasi non government organization (NGO), 

para konsultan korporasi, akademisi, dan regulator (pemerintah) di berbagai 

belahan dunia. Penelitian ini berusaha mengukur pengaruh intellectual capital 

(diproksikan dengan VAIC™) terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor 

perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2009-2011. 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. 

Menurut Kuryanto (2008) dalam penelitan Murti (2010) menyatakan 

perusahaan kini harus merubah strategi bisnisnya dari bisnis berdasarkan 
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tenaga kerja (labor based business) ke bisnis berdasarkan pengetahuan 

(knowledge based business). Maka perhatian khusus perusahaan terhadap 

modal intelektual menjadi solusi tepat untuk menjawab permasalahan 

persaingan yang kompetitif. Selain itu, peran strategis modal intelektual yaitu 

sebagai suatu potensi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan daya saing 

yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lainnya ataupun sulit untuk ditiru 

oleh perusahaan pesaing lainnya. Dengan demikian, sumber daya intelektual 

dengan segala pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya perusahaan 

mampu memprediksi dan menyesuaikan segala bentuk ketidakpastian situasi 

yang dapat mengancam eksistensi perusahaan.  

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. Di 

Indonesia sendiri, telah lahir Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, 

bukan lagi kegiatan yang bersifat sukarela. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap 
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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 ). 

Menurut Ju lin dan Chih Lee (2012) menyatakan bahwa kerangka yang 

diusulkan oleh Bank Dunia pada tahun 1999 ada dua jenis mekanisme tata 

kelola perusahaan. Salah satunya adalah berpusat pada badan pengambilan 

keputusan dari korporasi. 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. Sedangkan 

Menurut Tjager dalam Purwantini (2008) menyatakan bahwa GCG dilatar 

belakangi beberapa permasalahan antara lain adanya tuntutan akan 

transparansi dan independensi yang memicu perusahaan agar memiliki lebih 

banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan–tindakan para 
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eksekutif. Mekanisme Good Corporate governance  menekankan pada 

pentingnya hak pemegang saham atau stockholder untuk memperoleh 

informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan 

kewajiban manajemen perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi 

kinerja keuangan secara  independen, akurat, tepat waktu, dan transparan. 

Maka dengan demikian, Good Corprate Governance (GCG) dalam penelitian 

ini diproksikan pada tiga unsur mekanisme yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen. 

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. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya penelitian 

maupun pendapat mengenai intellectual capital dan mekanisme corporate 

governance, dalam mempengaruhi kinerja perusahaan secara umum, maka 

penulis tetarik meneliti dan mengalisis kembali pengaruh intellectua capiptal, 

mekanisme corporate governance (diproksikan kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan proporsi komisaris independen) terhadap kinerja 

keuangan. Peneitian ini mereplikasi dari penelitian Ningrum dan Raharjo 
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(2012) dengan menambahkan variabel dependen serta mengganti tahun 

penelitian yang lebih baru yaitu 2009 sampai dengan 2011. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah intellectual capital, mekanisme 

corporate governance, corporate social responsibility terhadap kinerja 

keuangan (financial performance). Dengan demikian, peneliti termotivasi 

untuk melakukan penelitian kembali mengenai Analisis Intellectual Capital, 

Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kinerja Keuangan (Financial Performance). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti 

adalah : 

1. Apakah intellectual capital  berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(financial performance) pada perusahaan perbankan yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011? 

2. Apakah mekanisme Corporate Governance (yang diproksikan dalam 

kepemikan institusional, kepemiikan manajerial dan proporsi komisaris 

independen) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (financial 

performance) pada perusahaan perbankan yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2011? 

3. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (financial performance) pada perusahaan perbankan yang go 

publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011? 



6 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris 

mengenai : 

1. Pengaruh intellectual capital terhadap terhadap kinerja keuangan 

(financial performance) pada perusahaan perbankan yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 ? 

2. Pengaruh mekanisme Corporate Governance (yang diproksikan dalam 

kepemikan institusional, kepemiikan manajerial dan proporsi 

komisaris independen) terhadap kinerja keuangan (financial 

performance) perusahaan perbankan yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2011 ? 

3. Pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan 

(financial performance) perusahaan perbankan yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara empirirs, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti 

pengaruh intellectual capital, corporate social responsibility, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi 

komisaris independen terhadap financial performance perusahaan di 

masa depan . 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pertimbangan bagi 

manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan secara lebih 

optimal guna untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

dimasa mendatang. 

3. Secara teoritis, penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi para investor akan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya guna pengambilan keputusan di masa mendatang.  

4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan referensi 

bagi para pendidik akuntansi tentang intellectual capital, corporate 

social responsibility dan corporate governance. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal 

pokok yang berhubungan dengan meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi.  

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari kinerja 

keuangan, intellectual capital, Corporate Social Responsibility, dan  

mekanisme corporate governance, penelitian terdahulu, serta hipotesis. 
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Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan uraian tentang definisi penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data dan 

metode analisa data.  

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang prosedur pemilihan 

sampel, deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik, pengujian asumsi 

klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan 

kepada berbagai pihak dan merupakan hasil dari penelitian yang 

dilakukan. Bab ini juga berisi keterbatasan atau masalah yang dihadapi 

selama penelitian. 


