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ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia 

Periode 2016-2018) 
 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital, 

Good Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja 

keuangan perusahaan sektor industri dasar dan kimia pada tahun 2016-2018. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengolahan data mengunakan regresi 

linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia, sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 21 perusahaan 

selama tiga tahun berturut-turut.  

Hasil analisis menunjukkan intellectual capital berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan, good corporate governance berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan, dan corporate social responsibility tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan.  

 

Kata kunci : Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility, kinerja keuanga. 

 

Abstract 

 

This research is to find out the effect of Intellectual Capital, Good Corporate 

Governance, and Corporate Social Responsibility on the financial performance of 

basic and chemical industry sector companies in 2016-2018. This type of research is 

quantitative research. Data processing using multiple linear regression using SPSS 

programs. The population in this study are all basic industry and chemical sector 

companies listed on the Indonesia stock exchange, while the sample of this research 

is 21 companies for three years in a row.  

The analysis shows that intellectual capital has a significant effect on financial 

performance, good corporate governance has a significant effect on financial 

performance, and corporate social responsibility has no significant effect on financial 

performance. 

 

Keywords: Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility, financial performance. 
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1. PENDAHULUAN 

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan adalah memperoleh laba 

atau keuntungan yang maksimal dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perusahaan. Di tengah persaingan global yang makin kompetitif, maka perusahaan 

saling meningkatkan daya saing di berbagai sektor untuk dapat menarik investor. oleh 

karena itu kinerja perusahaan harus ditingkatkan guna mempengaruhi persepsi 

investor terhadap perusahaan, tidak hanya pada kinerja saat ini tetapi juga pada 

prospek perusahaan di masa depan. 

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Analisis 

kinerja keuangan dapat dijadikan tolok ukur  baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja 

keuangan perusahaan ditunjukkan oleh laporan keuangan perusahaan. Return On 

Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menghubungkan antara laba yang 

diperoleh dari aktifitas atau kegiatan pokok perusahaan dengan asset yang dimiliki 

untuk menghasilkan pendapatan serta keuntungan perusahaan. Semakin besar ROA 

akan menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat pengembalian (Return) 

semakin besar (Citra D, Cipta, & Kirya, 2015) 

Intellectual Capital adalah asset tak berwujud yang berupa sumber daya informasi 

serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta 

dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan melakukan inovasi, 

penelitian dan pengembangan. Dengan adanya Intellectual Capital perusahaan dapat 

meminimalkan biaya dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk membuat 

produk yang inovatif. (Sari, 2016). Penerapan dan pengelolaan Intellectual Capital 

suatu perusahaan yang disertai dengan Good Corporate Governance yang baik akan 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

Good Corporate Governance  adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi yang 

baik dalam mengolah sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis 

ataupun produktif dengan prinsip keterbukaan independen, pertanggungjawaban, 
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akuntabilitas, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  Tata kelola 

perusahaan juga diartikan sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur, dan 

mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan 

prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang 

(Onasis & Robin, 2016)  

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial adalah suatu 

mekanisme atau strategi bagi perusahaan atau organisasi untuk memberikan perhatian 

terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder 

yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Menurut (AZHERI, 

2011) Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk komiten bisnis untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan 

karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan 

kualitas kehidupan. 

 

2. METODE  

2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan Industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di BEI periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan 

Industri dasar dan kimia. 

2.2 Jenis data dan Sumber data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data yang digunakan 

yaitu laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan perusahaan Industri dasar 

dan kimia selama periode 2016-2018 yang diperoleh melalui web resmi Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 

yaitu dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. 

 

http://www.idx.co.id/
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2.4 Definisi Operasional Variabel 

2.4.1 Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu Intellectual Capital, Good 

Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility 

2.4.1.1 Intellectual Capital (X1) 

Proksi yang digunakan untuk mengukur intellectual capital dalam penelitian ini 

menggunakan metode Value Added Human Capital (VAHU) yang dikembangkan 

oleh Pulic (2000) dalam (Ermawati, 2017). Langkah pertama menghitung variabel 

diatas adalah untuk menghitung nilai tambah / Value Added (VA). 

             VA = Output − Input                                    (1) 

Dimana 

VA =  Nilai Tambah 

Output = Total penjualan dan pendapatan lain. 

Input = Beban dan biaya-biaya ( selain biaya karyawan). 

langkah selanjutnya menghitung human capital,  Menurut model ini , semua biaya 

staff dianggap sebagai modal manusia (HU) = total investasi di karyawan (gaji dan 

upah karyawan, gaji dan tunjangan staff, reward karyawan, biaya transportasi 

karyawan, pelatihan staff dan biaya lembur karyawan). 

VAHU =
VA

HU
                 (2) 

Dimana: 

VAHU = Value Added Human Capital 

VA = Value Added / Nilai Tambah 

HU = Beban Karyawan  

2.4.1.2 Good Corporate Governance (X2) 

Tata kelola perusahaan yang diproksikan adalah kepemilikan Manajerial. 

Kepemilikan manajerial adalah presentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

dari pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan. Variabel ini diukur 
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dengan cara mengidentifikasi pada daftar struktur kepemilikan nama yang masuk 

jajaran dewan direksi maupun komisaris (Sari, 2016).  

Rumus menghitung kepemilikan manajerial: 

 KM =
Total saham yang dimiliki manajemen

Jumlah saham yang beredar
             (3) 

2.4.1.3 Corporate Social Responsibility (X3) 

Cara yang paling sederhana dalam memberikan skor adalah mencantumkan angka ‘1’ 

pada item di SRG untuk informasi yang diungkapkan. Atau, memberikan skor ’0’ 

untuk informasi yang tidak diungkapkan (Sari, 2016).  

  CSR =
  𝑥𝑖𝑗   

𝑛𝑗
𝑥 100%                       (4)  

Keterangan : 

CSRDIj = Corporate Social Responsibility indeks perusahaan 

nj = jumlah kriteria CSR perusahaan 

xij = 1 jika kriteria diungkapkan, 0 jika kriteria tidak diungkapkan 

2.4.2 Variabel Dependen 

2.4.2.1 Kinerja Keuangan (Y) 

Kinerja keuangan dapat diukur dengan Return On Assets (ROA). ROA dipilih karena 

rasio tersebut berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

profitabilitas (Sari, 2016).  

                   ROA =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
                    (5)  

2.5 Metode Analisis Data 

Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif  

dengan metode Regresi Linier Berganda yang diolah dengan perhitungan ilmu 

statistik menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Productand Service 

Solution).  Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data yang 

terdiri dari Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviasi 

 IC (X1) 0,00 7,38 0,5542 1,36362 

GCG (X2) 0,00000 48,28000 11,23023 16,686560172 

CSR (X3) 0,04400 0,39560 0,1755556 0,11215133 

Kinerja Keuangan (Y) 0,09 9,00 3,5522 2,21962 

Hasil analisis  menunjukkan data yang digunakan dari data 36 secara masing-

masing variabel menggunakan data minimum 0,00; maksimum 7,38; nilai rata-rata 

0,5542; dan standar deviasi 1,36362 pada variabel intellectual capital (X1). Data yang 

dihasilkan variabel good corporate governance (X2) adalah nilai minimum 0,0000; 

maksimum 48,2800; nilai rata-rata 11,23023; dan standar deviasi 16,686560172. Data 

yang digunakan pada variabel corporate social responsibility (X3) adalah memiliki 

nilai minimum 0,04400; maksimum 0,39560; nilai rata-rata 0,1755556; dan standar 

deviasi 0,11215133. Pada kinerja keuangan terlihat data yang digunakan dengan nilai 

minum 0,09; nilai maksimum 9,00; nilai rata-rata 3,5522; dan nilai standar deviasi 

2,21962. 

3.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Tabel 2. Hasil Normalitas 

 

Keterangan Nilai 

Kolmogorov-Smirnov 0,724 

Asymp.sig 0,671 

Kriteria > 0,05 

Pernyataan Distribusi Normal 

  

Dapat dijelaskan Tabel 4.2 yang dianalisis menunjukkan bahwa nilai asymp.sig 

0,671 > 0,05 yang berarti data yang digunakan berdistribusi normal. 
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Tabel 3. Hasil  Multikolinieritas 

 

Hasil analisis dalam table 4.3 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan 

intellectual capital, good corporate governance, dan  corporate social responsibility 

memperoleh nilai tolerance < 1 dan nilai VIF < 10 maka data tidak mengalami 

multikolinieritas. 

Tabel 4. Hasil Heteroskedastisitas 

 

Hasil analisis yang diperoleh Tabel 4.4 dapat dinyatakan bahwa pada uji glejser 

nilai sig. pada setiap variabel independen > 0,05 maka dapat yang dianalisis tidak 

mengalami heteroskedastisitas. 

Tabel 5. Hasil Autokorelasi 

 

Hasil analisis dalam table 4.6 menunjukkan bahwa nilai durbin Watson yang 

didapat 1,788 yang sesuai dengan kriteria terletak diantara 1,5 – 2,5 maka data tidak 

mengalami autokorelasi. 

3.6 Hasil Uji Ketepatan Model 

Tabel 6. Tabel Koefisien Determinasi (R2) 

 

  R    R2                       Keterangan 

0,508          0,258                     Presentase Pengaruh 25.8% 

 

Model Tolerance VIF 

Intelectual Capital (X1) 0,980 1,020 

Good Corporate Governance (X2) 0,808 1,238 

Corporate Social Responsibility (X3) 0,799 1,252 

Model T Sig. 

Intelectual Capital (X1) 2,020 0,052 

Good Corporate Governance (X2) -0,586 0,562 

Corporate Social Responsibility (X3) -0,365 0,718 

Keterangan Nilai 

Durbin Watson 1,788 

Kriteria 1,5 – 2,5 

Pernyataan Tidak Terjadi Autokorelasi 
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    Hasil penelitian ini memiliki koefisien determinasi sebesar 0,258 (25,8%) 

mengidentifikansikan bahwa model intellectual capital, good corporate governance, 

dan corporate social responsibility memiliki kemampuan menjelaskan variabel 

kinerja keuangan dalam penelitian ini sebesar 25,8% dan  sebesar 74,2% dipengaruhi 

oleh variable lain. 

Tabel 7.  Uji F (Secara Simultan) 

 

 Fhitung                 Ftabel   Sig.                Keterangan 

3,711                        3,295  0,21            ada pengaruh secara simultan 

 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar   3,711, angka 

tersebut berarti Fhitung lebih besar dari Ftabel sehingga secara simultan intellectual 

capital, good corporate governance, dan corporate social responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

3.7 Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 8. Uji t 

  

Keterangan              thitung  ttabel       Sig                   Keterangan  

   

 IC (X1)               -2,044  2,037      0,049                     H1 Diterima   

 GCG (X2)               2,128         2,037        0,041              H1 Diterima 

 CSR (X3)              -0,408  2,037      0,686              H1  Ditolak 

    

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = -2,044 < -ttabel = -2,037 

maka H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan Intellectual Capital 

terhadap Kinerja Keuangan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

menyatakan “Diduga ada pengaruh Intellectual Capital (X1) terhadap Kinerja 

Keuangan (Y)” terbukti kebenarannya.  

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 2,128 > ttabel = 2,037, 

maka H0 ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Good Corporate Governance 

(X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y). Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 
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kedua menyatakan “Diduga ada pengaruh Good Corporate Governance (X2) terhadap 

Kinerja Keuangan (Y) terbukti kebenarannya. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = -0,408 > ttabel = -2,037, 

maka H0 diterima sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan Corporate Social 

Responsibility (X3) terhadap kinerja keuangan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga menyatakan “Diduga ada pengaruh Corporate Social Responsibility 

(X3) terhadap kinerja keuangan (Y)” tidak terbukti kebenarannya. 

3.8 Pembahasan 

3.8.1 Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan 

    Hasilnya menunjukkan dengan melihat nilai t sig. pada intellectual capital 

sebesar 0,049 dengan nilai koefisien memiliki arah negatif maka secara keseluruhan 

intellectual capital berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan maka 

bisa didentifikasikan semakin besar intellectual capital yang dihasilkan akan 

membuat kinerja keuangan semakin menurun.  

Menurut Bontis (2004) human capital adalah kombinasi dari pengetahuan, skill, 

kemampuan melakukan inovasi dan kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi nilai 

perusahaan, kultur dan filsafatnya. Jika perusahaan berhasil dalam mengelola 

pengetahuan karyawannya, maka hal itu dapat meningkatkan Human Capital. 

Sehingga Human Capital termasuk aset yang tidak berwujud yang dimiliki 

perusahaan. Berpengaruh negatif, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar human 

capital maka akan menurunkan kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan oleh perusahaan seperti gaji dan tunjangan merupakan 

indikator dari human capital yang digolongkan sebagai beban-beban yang nantinya 

akan mengurangi laba perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan menurun (Putra, 

Herawati, & Wahyuni, 2017) 

3.8.2  Pengaruh Good Corporate Governace terhadap Kinerja Keuangan 

   Hasilnya menunjukkan dengan melihat nilai t sig. pada good corporate 

governance dengan proksi kepemilikan manajerial sebesar 0,041 dengan nilai 
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koefisien memiliki arah positif maka secara keseluruhan good corporate governance 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan maka bisa didentifikasikan 

semakin besar good corporate governance yang dihasilkan akan membuat kinerja 

keuangan semakin meningkat. 

Kepemilikan manajerial yang memberikan proporsi yang sama antara kepentingan 

manajemen dan pemegang saham akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan 

yang diambil dan menanggung kerugian akibat dari pengambilan keputusan yang 

salah (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin 

besar proporsi kepemilikan yang dipegang oleh manajemen perusahaan maka 

manajemen cenderung lebih giat untuk melakukan kinerja yang lebih baik karena 

dirinya sendiri juga memegang saham yang suatu waktu nanti akan berpengaruh pada 

kepentingannya. Selain itu kepemilikan manajerial juga merupakan presentase 

kepemilikan saham perusahaan. Sehingga semakin besar kepemilikan manajerial di 

dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan 

kinerja perusahaan (Ratnasari et al., 2016). 

3.8.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan 

 Hasilnya menunjukkan dengan melihat nilai t sig. pada corporate social 

responsibility dengan proksi kepemilikan manajerial sebesar 0,686 dengan nilai 

koefisien memiliki arah negatif maka secara keseluruhan corporate social 

responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

maka bisa didentifikasikan semakin besar atau kecilnya corporate social 

responsibility yang dihasilkan tidak akan memiliki dampak yang berarti pada kinerja 

keuangan. 

Corporate social responsibility (CSR) dalam hasil ini tidak signifikan menunjukkan 

bahwa semakin tinggi CSR yang dilakukan tidak menyebabkan peningkatan aktivitas 

operasi perusahaan. Selain itu dimungkinkan juga disebabkan Corporate social 

responsibility (CSR) masih belum menjadi tolak ukur investor atau masyarakat dalam 

menanamkan sahamnya sehingga persepsi yang rendah terhadap pengungkapan CSR 
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karena umumnya perusahaan melakukan pengungkapan CSR hanya sebagai bagian 

iklan dan menghindari untuk memberikan informasi yang relevan. 

 

4 PENUTUP 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Intelectual capital berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Return On Asset (ROA)), Good Corporate 

Governance (Kepemilikan Manajerial) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan (Return On Asset (ROA)), Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Return On Asset 

(ROA)). Dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu : Pengukuran 

Intelectual Capital hanya menggunakan 1 pengukuran Value Added Human Capital 

(VAHU), padahal masih banyak pengukuran yang lainnya, sampel yang digunakan 

terbatas hanya pada 1 sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, dan pengukuran 

kinerja keuangan hanya menggunakan ROA padahal masih ada proksi yang lainnya. 

Saran penulis untuk peneliti selanjutnya adalah dalam pengukuran intellectual capital 

sebaiknya tidak haya menggunakan 1 pengukuran saja tetapi juga menggunakan  

metode pengukuran yang lain, sampel yang digunakan sebaiknya tidak hanya sektor 

industri dasar dan kimia akan tetapi pada sektor lainnya agar penelitian selanjutnya 

mampu menggambarkan keseluruhan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, untuk pengukuran variabel kinerja keuangan tidak hanya 

menggunakan proksi Return On Asset (ROA) saja akan tetapi menggunakan proksi 

yang lainnya. 
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