
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi menuntun perusahaan untuk melakukan pembaharuan dengan 

cara berfikir global dan bertindak secara lokal, inovasi teknologi yang makin 

mempercepat melakukan berbagai aktifitas dengan segala keterbatasan dan 

kelebihannya menjadikan persaingan di dunia bisnis semakin kompetitif. Hal ini 

membuat perusahaan-perusahaan mengubah strategi bisnisnya yang bedasarkan 

tenaga kerja menjadi bisnis yang berdasarkan pengetahuan. Seiring dengan 

perubahan ini, kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu 

penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri 

(Suwardjono, 2007).  

Perkembangan berbagai perusahaan yang dikendalikan oleh informasi dan 

pengetahuan, membawa sebuah peningkatan perhatian pada Modal Intelektual 

atau Intellectual Capital (IC). Intellectual Capital merupakan salah satu 

pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran aset tak berwujud 

yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, 

teknologi informasi, sosiologi, maupun akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000 dalam 

Ulum, Ghozali dan Chariri, 2008). 

Konsep modal intelektual telah mendapatkan perhatian besar dari berbagai 

kalangan terutama para akuntan dan akademisi. Fenomena ini menuntut mereka 

untuk mencari informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
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pengelolaan modal intelektual. Mulai dari cara pengidentifikasian, pengukuran 

sampai dengan pengungkapan IC dalam laporan keuangan perusahaan. Modal 

intelektual dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan kekayaan 

intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan 

(Dogan Altuner Saban Çelik Tuna Can Güleç, 2015). 

Pergerakan dunia bisnis saat ini, cenderung mengarah kepada 

perkembangan era ekonomi baru yang menitik beratkan pengetahuan sebagai 

aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat 

di identifikasi tanpa wujud fisik. Tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis 

pengetahuan adalah untuk menciptakan value added. Sedangkan untuk 

mendapatkan value added dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital 

(yaitu dana-dana keuangan) dan intellectual potential (direpresentasikan oleh 

karyawan dengan segala potensi dan kemampuan yang melekat pada mereka).  

Selama lebih dari 10 tahun terakhir, terlihat jelas bagaimana pola 

pengukuran nilai bisnis telah beralih. Biasanya nilai suatu bisnis diukur 

berdasarkan aset yang berwujud, yaitu bentuk fisik yang bisa disentuh dan dilihat, 

misalnya uang tunai, inventaris kantor, mesin, dan gedung. Tapi seiring 

perkembangan zaman pola pengukuran seperti itu telah memudar, digantikan 

dengan pengukuran nilai bisnis berdasarkan aset yang tidak berwujud, yang tidak 

berbentuk tapi sangat bernilai, misalnya properti intelektual perusahaan, merknya, 

atau sumber daya manusianya. 

Kemampuan suatu perusahaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjadi salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Sumber daya 
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manusia dengan ilmu pengetahuan telah menciptakan nilai tambah dan 

keunggulan bersaing pada perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

modal intelektual secara baik, akan mampu meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan (Kompasiana,2017). 

Banyak pihak meyakini bahwa aset paling berharga dalam perusahaan 

adalah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya intellectual capital-nya. Karena 

sesungguhnya aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan itulah yang sebenarnya 

dikendalikan oleh manusia. Namun kelemahannya, laporan keuangan belum 

mampu memberikan informasi mengenai Intellectual Capital yang dimiliki 

perusahaan (Harahap, 2005).  

Di Indonesia, Intellectual Capital mulai berkembang setelah munculnya 

PSAK No.19 tentang aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak 

berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak 

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau 

menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan 

administratif (IAI, 2002). Sampai saat ini pengukuran Intellectual Capital sendiri 

masih terus berkembang sehingga belum adanya standar khusus bagi pengukuran 

ini. Pulic (1998; 1999) tidak mengukur secara langsung Intellectual Capital 

perusahaan, tetapi menawarkan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai 

tambah yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual perusahaan (Value 

Added Intellectual Coefficient – VAIC™). 

Menurut para praktisi bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen 

utama yaitu human capital (modal manusia), structural capital atau 
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organizational capital (modal organisasi) dan relational capital atau customer 

capital (modal pelanggan) (Stewart, 1998; Sveiby, 1997; Saint-Onge, 1996; 

Bontis dalam Sawarjuwono, 2003).  

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan isi Pasal 74 

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Undang-undang tersebut 

mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang/berkaitan 

dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Dalam Pasal 66 ayat 2c Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 

juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah akivitas perusahaan yang 

tidak hanya dari faktor keuangan, namun juga berdasarkan kepada faktor 

lingkungan dan sosialnya. Perusahaan pada saat ini melaporkan aktivitas sosial 

dan lingkungannya dalam laporan keuangan. Perusahaan pada era globalisasi saat 

ini tidak hanya berpijak pada single bottom lines, yaitu berpedoman hanya pada 

profit yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan. Pedoman tersebut 

berkembang pada laba perusahaan (profit), pemenuhan kesejahteraan masyarakat 

(people) dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan “3P” atau triple bottom lines (Elkington, 

2004). 

Menurut Global Compact Initiative (2002), menyebutkan pemahaman 

CSR dengan 3P yaitu profit, people, planet. Konsep ini memuat pengertian bahwa 
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bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (profit) melainkan juga 

memberikan kesejahteraan kepada orang lain (people) dan menjamin 

keberlangsungan hidup bumi (planet) (Nugroho, 2007). Dewasa ini konsep 

Corporate Social Responsibility (CSR) berkaitan erat dengan keberlangsungan 

suatu perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan 

untuk memperlihatkan aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat. 

Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan karena keberadaan 

perusahaan di tengah lingkungan berpengaruh secara langsung maupun tidak 

terhadap lingkungan eksternalnya. Eksistensi perusahaan dapat mengubah 

masyarakat, baik ke arah positif maupun negatif. Perusahaan harus mencegah hal- 

hal negatif terjadi karena dapat memicu terjadinya klaim (legitimasi) dari 

masyarakat (Hadi, 2011). Kavitha dan Anita (2011), mengatakan bahwa tekanan 

atau klaim dari masyarakat tersebut mendorong perusahaan untuk aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial. Adanya klaim dari masyarakat 

serta pengaturan pemerintah, membuat perusahaan akan mengurangi dampak 

negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaannya. CSR saat ini mencakup 

hampir semua masalah, seperti budaya perusahaan, brand image, ketidaksetaraan 

kerja, serta reputasi.  

Menurut Verecchia (1983) dalam Basalamah (2005), dari perspektif 

ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi 

tersebut meningkatkan nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) 

menjadi isu yang banyak dibicarakan karena berkaitan dengan isu lingkungan 
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yang sedang mendapatkan sorotan utama. Hasil-hasil penelitian empiris juga 

membuktikan bahwa urgensi tanggung jawab sosial perusahaan mendorong 

perusahaan perusahaan khususnya di  berbagai negara industri seperti Amerika 

dan negara-negara di Eropa mulai melakukan pengukuran (measurement), 

pengakuan (recognized) dan pengungkapan (disclosure) hal-hal yang bersifat 

eksternal. Salah satu studi yang dilakukan oleh Adam, dkk (1997) dalam Maksum 

dan Kholis (2003), menunjukkan bahwa di enam negara Eropa, yaitu Jerman, 

Prancis, Swiss, Inggris dan Belanda, pelaksanaan praktik pengungkapan sosial 

merupakan hal yang lazim dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dipertegas 

oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Strike, dkk (2006) yang menyatakan 

bahwa CSR dapat menjadi sinyal positif bagi perusahaan yang mengumumkan 

menjalankan program CSR. 

Fenomena terkait CSR antara lain pada PT. Freeport sejak tahun 2014 

hingga saat ini masih di ingat di kalangan masyarakat dengan kasus PT Freeport 

memberikan gaji yang tidak layak untuk para pekerjanya yang merupakan warga 

negara Indonesia. PT Freeport dianggap tidak dapat berlaku adil terhadap para 

pekerjanya terutama dalam urusan gaji. Pekerja asing baik yang bekerja di PT 

Freeport Indonesia maupun di berbagai perusahaan lainnya memperoleh tingkat 

gaji yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan pekerja yang merupakan 

penduduk asli Indonesia. Oleh karena itu, para pekerja PT Freeport Indonesia 

melakukan tuntutan dan demo yang sampai saat ini sudah terhitung sebanyak dua 

kali (Kompasiana,2016). 
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Fenomena lain yaitu Kasus kerusakan lingkungan di lokasi penambangan 

timah inkonvensional di pantai Pulau Bangka-Belitung dan tidak dapat ditentukan 

siapakah pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena 

kegiatan penambangan dilakukan oleh penambangan rakyat tak berizin yang 

mengejar setoran pada PT. Timah. Tbk. Sebagai akibat penambangan 

inkonvensional tersebut terjadi pencemaran air permukaan laut dan perairan 

umum, lahan menjadi tandus, terjadi abrasi pantai, dan kerusakan laut (Ambadar, 

2008). 

Namun, ada juga industri pertambangan yang menjalankan kegiatannya 

dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitarnya. 

Misal PT Kaltim Prima Coal menunjukkan citranya sebagai perusahaan yang 

peduli terhadap komunitas sekitarnya melalui kesuksesannya dalam menjalankan 

program baik di bidang lingkungan, ekonomi, maupun sosial sehingga menerima 

penghargaan sebagai The Most Outstanding Recognition Awards dalam CSR 

Awards 2005 yang diselenggarakan oleh Surindo bekerjasama dengan Corporate 

Forum For Community Development (CFD) oleh majalah SWA dan Mark Plus 

(Anatan, 2006). 

Penerapan corporate social responsibility dipercaya dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, dimana para investor cenderung menanamkan modal kepada 

perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Oleh karena itu, perusahaan-

perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi 

tanggung jawab sosial (kegiatan CSR) sebagai salah satu keunggulan kompetitif 

perusahaan (Zuhroh dan Sukmawati, 2003). Eipstein dan Freedman (1994), 
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menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang 

dilaporkan dalam laporan tahunan, sehingga manajemen perusahaan saat ini tidak  

hanya dituntut terbatas atas pengelolaan dana yang diberikan, namun juga 

meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam 

dan sosial. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penting untuk menilai 

keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri. Mulai dari penelitian aset, utang, 

likuiditas dan lain sebagainya. Banyak indikator yang dapat digunakan dalam 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan antara lain cash flow atau aliran dana 

per transaksi, profitabilitas, likuiditas, struktur keuangan dan investasi atau rasio 

pemegang saham. 

Fenomena terkait Kinerja keuangan diantaranya PT. Astra Internasional 

Tbk yang meningkat pada awal tahun 2014, hal ini merujuk pada data tentang 

pendapatan bersih pada semester pertama 2014 yang mencapai Rp.101.5 triliun, 

naik 8 persen di bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 yakni 

sebesar Rp. 94,3 triliun. Bisnis Grup Astra mencatatkan hasil yang beragam pada 

semester pertama tahun 2014, meskipun volume operasioanal masih tinggi namun 

kinerja keuangan di perkirakan masih baik hingga akhir tahun (Tempo, 2014). 

Jika dilihat dari fenomena di atas, kinerja keuangan memang selalu 

mengalami fluktuasi yang tidak menentu, hal ini tentu akan mempengaruhi nilai 

perusahaan dimata para calon investor, karena dengan adanya kinerja keuangan 

yang baik dan stabil akan di pandang sebagai perusahaan yang mampu 

mendatangkan keuntungan bagi para investornya, sehingga dapat menjadi 
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motivasi bagi para calon investor untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan tersebut. Untuk itu kinerja keuangan memang menjadi aspek penting 

yang harus selalu di tingkatkan setiap tahunnya karena berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai pengaruh Intellectual 

Capital (IC) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, salah satunya adalah Amelia Nur Safitri (2011), melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Pengungkapan Intellectual Capital dan 

Pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel 

penelitiannya dipilih dengan metode purposive sampling terhadap perusahaan 

high profile yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2009. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa IC dan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Berbeda dengan hasil  penelitian yang dilakukan oleh Rulfah M. 

Daud dan Abrar Amri (2008), Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate 

Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). Hasil penilitian menunjukkan 

bahwa Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility Disclosure, secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian mengenai hubungan Intellectual 

Capital dan Corporate Social Responsibility suatu perusahaan terhadap kinerjanya 

diatas, dan belum adanya penelitian yang dilakukan mengenai hubungan 

Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility suatu perusahaan terha-
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dap kinerjanya pada perusahaan pertambangan menarik peneliti untuk melakukan 

pengujian kembali model Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility 

dengan model yang berbeda dengan model yang telah diuji sebelumnya, 

kemudian disini peneliti menggunakan komisaris independen sebagai variabel 

moderasi yang diduga mempunyai pengaruh. Selain memiliki kinerja keuangan 

yang baik, perusahaan di harapkan juga memiliki tata kelola yang baik pula. 

Dalam penelitian ini indikator mekanisme corporate governance yang digunakan 

adalah proporsi komisaris independen.  

Teori keagenan memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara 

pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul 

sebagai akibat dari perbedaan kepentingan. Pemilik modal menghendaki 

bertambahnya kekayaan dan kemakmuran bagi pemilik modal, sedangkan manajer 

menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi manajer. Pemilik lebih tertarik 

memaksimalkan return dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer 

mempunyai kebutuhan psikologis untuk memaksimumkan kompensasinya. 

Sehingga timbul yang namanya agency cost untuk menghindari kondisi tersebut.  

Dengan adanya agency cost maka perlu adanya sistem pengelolaan 

internal perusahaan untuk aktivitas pengawasan. Fungsi monitoring ini dilakukan 

oleh salah satu bentuk corporate governance yang lain yaitu, dewan komisaris. 

Dengan adanya dewan komisaris diharapkan GCG akan berjalan dengan baik di 

perusahaan, sehingga kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat diminimalisir 

(Siallagan dan Machfoedz, 2006, dalam Hadianto, 2013). 
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Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh IC dan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di 

moderasi oleh Komisaris Independen.  

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Rulfah M. Daud 

dan Abrar Amri (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada proporsi komisaris independen sebagai proksi dari Good Corporate 

Governance sebagai variabel pemoderasi dan tahun penelitian. Pada penelitian ini 

studi empirisnya yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan tahun 

yang digunakan dalam penelitian ini tahun 2014-2016. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti tentang  Pengaruh Intellectual Capital (IC) dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan khususnya pada Perusahaan 

Pertambangan, oleh sebab itu judul penelitian ini adalah: ”PENGARUH 

INTELLECTUAL CAPITAL (IC) DAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN YANG DI 

MODERASI OLEH KOMISARIS INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN  

PERTAMBANGAN  YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2014-2016” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Intellectual Capital (IC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016? 
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2. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2014-2016? 

3. Apakah Intellectual Capital (IC) dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016? 

4. Apakah Komisaris Independen memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara Intellectual capital (IC) terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016? 

5. Apakah Komisaris Independen memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Intellectual Capital 

(IC) terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2014-2016. 

2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. 

3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Intellectual Capital 

(IC) dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara simultan terhadap 
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kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2014-2016.  

4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Komisaris Independen 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara Intellectual capital (IC) 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2014-2016. 

5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah Komisaris Independen 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1  Manfaat teoritis 

1. Intellectual Capital (IC)  

Merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan competitive 

advantages. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Corporate Social Responsibility (CSR)  

Aktivitas perusahaan yang tidak hanya dari faktor keuangan, namun juga 

berdasarkan kepada faktor lingkungan dan sosialnya. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas 

sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 
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3. Kinerja keuangan perusahaan  

Analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Hasil atau prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam 

periode tertentu yang mencerminkan kondisi perusahaan tersebut. 

1.3.2.2 Manfaat praktis  

1. Bagi perusahaan 

Memberikan bahan masukan kepada perusahaan untuk menyempurnakan 

manajemen yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) 

perusahaan, sehingga bermanfaat bagi pengembangan operasi perusahaan 

selanjutnya. 

2. Bagi investor 

Sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi 

serta memberikan pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi Akademis 

Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk membuktikan 

kembali apakah terdapat hubungan antara apakah Intellectual Capital (IC) dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan analisa dan metode penelitian 

yang berbeda. 
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4. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi S1 dan juga penelitian ini dapat 

menjadi tambahan referensi dan pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA  

Bab ini merupakan bab telaah pustaka yang menguraikan telaah 

teoritis tentang pengertian stakeholder theory, teori legitimasi, teori 

agensi,  intellectual capital, Value Added Intellectual Coefficient 

(VAIC™), corporate social responsibility, kinerja keuangan 

perusahaan, Komisaris Independen, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, dimulai dari rancangan penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisa data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran 

umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


