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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

   

2.1 Telaah Teoritis 

2.1.1 Pengertian Stakeholder Theory  

  Teori Stakeholder berkonsentrasi dan terfokus pada kelompok 

pemangku kepentingan tertentu. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah 

organisasi berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu. Stakeholder 

didefinisikan oleh Freeman sebagai individu atau kelompok yang dapat 

mempengaruhi prestasi tujuan organisasi atau atau dipengaruhi oleh tujuan-tujuan 

tersebut [Freeman, (1984) dalam Moenna (2014)]. 

  Menurut [Thompson et al, (1995) dalam Moenna (2014)] menjelaskan 

bahwa stakeholder kelompok dalam hubungan dengan sebuah organisasi. 

Menurut [Clarkson (1995) dalam Moenna (2014)] pemangku kepentingan orang 

atau kelompok yang memiliki, atau mengklaim kepemilikan, hak, atau 

kepentingan dalam perusahaan dan kegiatannya. Kelompok pemangku 

kepentingan adalah: karyawan, masyarakat setempat, pemasok, pelanggan, 

masyarakat, penyedia keuangan, pemerintah, dan LSM. Selanjutnya, [Clarkson 

(1995) dalam Moenna (2014)] menjelaskan pemangku kepentingan 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah para 

pemangku kepentingan primer dan kelompok kedua adalah pemangku 

kepentingan sekunder. Stakeholder primer didefinisikan sebagai "satu tanpa yang 

melanjutkan partisipasi korporasi tidak dapat bertahan secara berkelanjutan. 

Menurut definisi ini kita dapat mengatakan kelompok stakeholder utama adalah 
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kelompok pemangku kepentingan publik, yang diperlukan bagi perusahaan untuk 

bertahan hidup. Contohnya adalah pemegang saham, investor, pemasok, dan 

pelanggan. Pemangku kepentingan sekunder didefinisikan sebagai "orang-orang 

yang mempengaruhi atau dipengaruhi atau terpengaruh oleh, korporasi, tetapi 

mereka tidak terlibat transaksi dengan korporasi dan tidak penting untuk 

kelangsungan hidup. Salah satu contoh adalah masyarakat dan lingkungan. 

Menurut (Moir, 2001) Teori Stakeholder perusahaan digunakan sebagai 

dasar untuk menganalisis kelompok-kelompok kepada siapa perusahaan harus 

bertanggung jawab. Dengan kata lain dalam teori pemangku kepentingan ini 

menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik 

modal (shareholder), melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder), internal maupun eksternal. Menurut (Ghozali dan Chariri, 2007) 

menyatakan bahwa teori stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi 

untuk kepentingannya sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada 

stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, dan 

masyarakat). Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholdernya. 

Kesimpulan dari uraian-uraian itu adalah perusahaan tidak hidup sendiri 

dan akan  terus berhubungan dengan stakeholdernya. Kemampuan perusahaan 

untuk menarik perhatian dari stakeholder bisa membuat stakeholder memberikan 

dukungan kepada perusahaan. Hal yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian 

dari stakeholder adalah dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 
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2.1.2 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi sebagai dasar untuk menjelaskan pengungkapan sosial  

lingkungan (Wilmshurts dan Forst 2000; Patten 1992; Guthrie dan Parker 1989; 

dalam Chariri, 2007), menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat 

dalam menganalisis perilaku organisasi. Karena legitimasi adalah hal yang 

penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma, nilai sosial, 

dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku 

organisasi dengan memperhatikan lingkungan.  

Landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara 

perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan 

sumber ekonomi (dalam Chariri, 2007). Ghozali dan Chariri (2007), mengatakan 

bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, 

sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat manajerial yang 

dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Dan sebagai 

wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai 

dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh 

yang baik atau pengaruh yang buruk. sahaan baik dalam pengaruh yang baik atau 

pengaruh yang buruk. 

Gray et al. (1995), berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori 

stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori 

ekonomi politik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh masyarakat dalam menentukan 

alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung 
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menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi untuk 

membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. 

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontaktual 

antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan 

manfaat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas 

nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan 

Smith,1984, dalam Hadianto 2013). Bisa dikatakan didalam hubungan keagenan 

tersebut terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (agen) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama principal dan member wewenang kepada agen 

untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. 

 Tujuan dari teori agensi adalah, pertama, untuk meningkatkan kemampuan 

individu (baik principal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana 

keputusan harus diambil (the beliefs revision role). Kedua, untuk mengevaluasi 

hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil 

anatara principal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (the performance 

evaluation role). 

 Prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai 

bargaining position masing-masing dalam menenpatkan posisi, peran dan 

kedudukannya.prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi 

internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional 

perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara 

riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan kepentingan dan latar belakang 
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principal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan 

menimbulkan pertentangan dan saling tarik menarik kepentingan (conflict of 

interest) dan pengaruh antara satu sama lain. Teori keagenan mengatakan sulit 

untuk mempercayai bahwa manajemen (agen) akan selalu bertindak berdasarkan 

kepentingan pemegang saham (prisipal), sehingga diperlukan monitoring dari 

pemegang saham (Copeland dan Weston, 1990, dalam Hadianto 2013). 

Shareholder atau principal memperkerjakan agen untuk melaksanakan tugas 

termasuk pengambilan keputusan ekonomik dalam lingkungan yang tidak pasti 

seperti perusahaan dalam kondisi financial distress. Agen sebagai seorang 

manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai startegi guna 

mempertahankan kelangsungan perusahaan. Di sisi lain agen merupakan pihak 

yang diberikan kewenangan oleh principal berkewajiban 

mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. 

 Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati, dkk. 2005) 

yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. 

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat 

mementingkan diri sendiri (self-interest), memiliki keterbatasan rasional 

(bounded rasionality) dan tidak menyukai risiko (risk aversion).  

2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota 

organisasi, efisiensi sebagai criteria efektifitas, dan adanya asimetri informasi 

antara principal dan agensi. 

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap komiditi yang 

dapat diperjualbelikan. 
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2.2 Intellectual Capital (IC) 

Ada banyak definisi berbeda mengenai Intellectual Capital. Intellectual 

Capital (modal intelektual) adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan 

dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai (Williams, 2001). Intellectual Capital 

dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan, kekayaan intelektual 

dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 

1997).  

Intellectual Capital (modal intelektual) mencakup semua pengetahuan 

karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah 

dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Intellectual Capital telah 

diidentifikasi sebagai seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan 

kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 

1998). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intelellectual capital 

merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang nantinya akan 

memberikan keuntungan di masa depan yang dilihat dari kinerja perusahaan 

tersebut. 

Bontis et al. (2000), menyatakan bahwa secara umum, para peneliti 

mengidentifikasi tiga elemen utama yang membangun Intellectual Capital (IC), 

yaitu: human capital (HC), structural capital (SC), dan customer capital (CC). 

Lebih lanjut lagi Bontis menyatakan secara sederhana bahwa human capital 

mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu dalam 

suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. 
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Beberapa peneliti berpendapat bahwa tidak ada definisi yang pasti tentang 

IC (Marr et al., 2004; dalam Beattie dan Thomson, 2007). Gu dan Lev (2004) 

dalam Beattie dan Thomson (2007), mendefinisikan intangible assets sebagai 

“R&D, software, brand enhancement, pelatihan karyawan, dan pengembangan 

modal organisasi”. Namun Edvinsson dan Malone, 1997; dalam Luthy, 1998) 

berpendapat bahwa IC terdiri dari tiga kategori umum, yaitu:  

1.  Human Capital  

Human capital terdiri dari wawasan, keterampilan, serta kemampuan 

karyawan. Human capital adalah kombinasi organisasi dengan kemampuan 

orang yang ada dalam perusahaan untuk memecahkan atau memberikan solusi 

pada masalah bisnis (Luthy, 1998).  

2.  Structural Capital  

Structural capital adalah kemampuan organisasi dalam memenuhi proses 

rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk 

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara 

keseluruhan. Structural capital terdiri dari organization’s image, sistem 

informasi perusahaan, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan intellectual 

property yang dimiliki perusahaan (Stewart, 1998; Sveiby, 1997; Bontis, 2000; 

dalam Sawarjuno dan Kadir, 2003).  

3. Relational Capital atau Costumer Capital  

Relational capital adalah hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan para mitranya, baik dari pemasok yang andal dan 

berkualitas, pelanggan yang loyal, hubungan dengan pemerintah maupun 
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dengan masyarakat sekitar (Stewart, 1998; Sveiby, 1997; Bontis, 2000; dalam 

Sawarjuno dan Kadir, 2003).  

Era ekonomi global yang mengarah pada perekonomian berbasis 

pengetahuan dan informasi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma untuk 

perusahaan. Hal ini agar perusahaan dapat siap bersaing memasuki pasar dengan 

penciptaan nilai dari produk dan jasa yang dihasilkan. Untuk dapat bersaing dalam 

pasar, diperlukan ketepatan aktivitas perusahaan seperti inovasi dan budaya kerja 

yang baik. Serta untuk peningkatan kinerja yang menjadi modal perusahaan dalam 

bentuk pengetahuan atau sering juga disebut sebagai intellectual capital. 

Dengan masih berkembangnya teknik pengukuran Intellectual Capital 

maka peneliti mencoba untuk memakai konsep keunggulan kompetitif melalui 

pemakaian model Pulic sebagai alat untuk mengukur Intellectual Capital dalam 

penelitian ini. Metode Value Added Intellectual Capital (VAIC™), dikembangkan 

oleh Pulic (1998), didesain untuk menyajikan informasi tentang penciptaan nilai 

efisiensi dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible 

assets) yang dimiliki perusahaan.  

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan 

nilai tambah atau value added (VA). Value added adalah indikator paling objektif 

untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam penciptaan nilai (value creation) (Pulic, 1998). Value added dihitung 

sebagai selisih antara output dan input. Tan et al (2007) dalam Ulum, Ghozali dan 

Chariri (2008) menyatakan bahwa output (OUT) merepresentasikan revenue dan 

mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) 
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mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue.Hal penting 

dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (labour expenses) tidak termasuk 

dalam IN, ini karena peran aktifnya dalam proses penciptaan nilai perusahaan, 

intellectual potential (yang direpresentasikan dengan labour expenses) tidak 

dihitung sebagai biaya (cost) dan tidak masuk dalam komponen IN (Pulic, 1999). 

2.2.1 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) 

Metode VAIC™, dikembangkan oleh Pulic (1998), didesain untuk 

menyajikani nformasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 

(tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki 

perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan value added (VA). VA adalah indikator paling objektif untuk 

menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

penciptaan nilai (value creation) (Pulic, 1998). VA dihitung sebagai selisih antara 

output dan input (Pulic, 1999).  

Tan et al. (2007), menyatakan bahwa output (OUT) merepresentasikan 

revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan 

input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue. 

Menurut Tan et al. (2007), hal penting dalam model ini adalah bahwa beban 

karyawan (labour expenses) tidak termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya 

dalam proses value creation, intellectual potential (yang direpresentasikan dengan 

labour expenses) tidak dihitung sebagai biaya (cost) dan tidak masuk dalam 

komponen IN (Pulic, 1999). Karena itu, aspek kunci dalam model Pulic adalah 



26 
 

memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value creating 

entity) (Tan et al., 2007). 

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Isu lingkungan yang berkembang akhir-akhir ini membuat para perusahaan 

harus melaporkan segala aktivitas tentang perusahaannya, tidak hanya laporan 

operasionalnya saja tetapi laporan tentang kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan sekitarnya. Laporan tersebut bersifat non keuangan, dan sukarela 

dalam menginformasikannya kepada stakeholder. Sehingga perusahaan pada 

sekarang ini tidak hanya untuk mengejar keuntungan yang dapat merugikan 

pihak-pihak lain, namun bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya. 

CSR merupakan bentuk regulasi perusahaan yang diintegrasikan dalam suatu 

model bisnis dan sebagai pertanggungjawaban perusahaan sebaagai dampak dari 

aktivitas yang dilakukan pada lingkungan, pelanggan, pekerja, stakeholders, dan 

pemakai lainnya (Hadi, 2011) 

David (2008), mengatakan bahwa CSR adalah perhatian terhadap atau 

hubungan antara perusahaan global, pemerintah dan masyarakat. Secara rinci 

definisi CSR adalah perhatian tentang hubungan antara perusahaan dengan 

masyarakat sekitar perusahaan itu beroperasi. Dahl (1972), mengatakan bahwa 

setiap perusahaan besar dapat berubah menjadi sebagai perusahaan sosial, dimana 

entitas dan keputusan yang diambil bertujuan untuk publik atau sosial. Drucker 

(1984), menyatakan bahwa bisnis berubah menjadi masalah sosial dalam peluang 

ekonomi dan keuntungan ekonomi, kapasitas produksi, kompetensi manusia, 

penghasilan yang cukup dan dalam kekayaan. 
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Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke 

dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung 

jawab sosial di bidang hukum (Darwin, 2004). Tujuan utama korporasi adalah 

memperoleh profit semata semakin ditinggalkan. Sebaliknya konsep triple bottom 

line (profit, planet and people) yang digagas oleh John Elkington makin masuk ke 

dalam mainstream etika bisnis (Suharto, 2008).  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana 

perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan 

dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) 

berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005 dalam Suharto, 

2006). 

 Oleh Global Compact Initiative dalam Nugroho (2007) ini disebut dengan 

Three Bottom Line, yang meliputi 3-P yaitu, Profit, Planet and People. 

Hendaknya bisnis jangan hanya berorientasi pada laba (profit) semata, tetapi 

harusnya mensejahterakan orang (people) dan menjaga lingkungan (planet). 

Bradshaw dalam Harahap (2002:360) mengemukakan ada tiga bentuk tanggung 

jawab sosial perusahaan yaitu:  

1. Corporate Philantrophy, disini tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas 

kedermawanan atau voluntir belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk 

tanggung jawab ini biasanya merupakan kegiatan amal, sumbangan atau 

kegiatan lain yang mungkin saja tidak lansung berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan.  
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2. Corporate Responsibility, disini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah 

merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan biasanya karena ketentuan 

UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan.  

3. Corporate Policy, disini tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah 

merupakan bagian dari kebijakannya.  

Menurut Bank Dunia dalam Martanti (2007), tanggung jawab sosial 

perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, 

jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan 

masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, 

perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana 

kemanusiaan.  

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Kinerja sebagai tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat diukur. Kinerja 

perusahaan merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai 

tambah bagi kelangsungan perusahaan di masa depan. Kinerja perusahaan 

merupakan suatu tampilan keadaan perusahaan selama periode tertentu. 

Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan pengukuran 

kinerja. Ukuran kinerja yang umum digunakan yaitu ukuran kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan oleh laporan keuangannya. Kinerja 
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perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik 

yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Penilaian 

kinerja melalui aspek non-keuangan relatif lebih sulit dilakukan, karena penilaian 

tersebut tergantung dari pihak penilaian, dapat dikatakan penilaian dari satu orang 

akan berbeda dengan hasil penilaian orang lain. Sehingga dalam penilaian kinerja 

kebanyakan menggunakan aspek keuangan, dan pada umumnya banyak yang 

beranggapan bahwa keadaan keuangan akan mencerminkan keadaan seutuhnya 

(Rahmadani, 2009). 

Menurut Fiori et al., (2007), konsep pengukuran kinerja perusahaan 

tradisional terdiri dari: profitabilitas, solvency, finansial afficiency dan repayment 

capacity. Akuntansi berdasarkan ukuran kinerja keuangan digunakan untuk 

menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan. Menurut Fiori et al., (2007), harga pasar saham merefleksikan nilai 

fundamental saham, sehingga harga pasar saham menggambarkan kinerja 

perusahaan. 

Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa 

besar kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan 

aktiva maupun ekuitas. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, perusahaan harus 

berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable) tanpa adanya keuntungan 

yang cukup, akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para 

kreditor, pemilik perusahaan dan terutama manajemen perusahaan akan berusaha 

untuk meningkatkan keuntungan karena keuntungan akan sangat penting bagi 

masa depan perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 
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menghasilkan laba pada tingkat  penjualan, asset dan modal saham tertentu. 

Semakin besar nilai rasio profitabilitas menunjukkan semakin baiknya kinerja 

perusahaan menghasilkan laba. Ada empat rasio profitabilitas yang sering 

digunakan yaitu : 

a. Rasio Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Rasio ini merupakan prosentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan 

(harga penjualan). Semakin besar rasio ini maka semakin baik kinerja keuangan 

perusahaan, karena hal ini mengindikasikan bahwa harga pokok penjualan lebih 

rendah dari harga jual. Rasio margin laba kotor diperoleh dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

  Penjualan - PHP 

Gross Profit Margin  =  x 100% 

   Penjualan 

b. Net Profit Margin 

Rasio ini merupakan perbandingan antara keuangan bersih yang diperoleh 

perusahaan dari penjualan (setelah dikurangi biaya-biaya termasuk dengan pajak). 

Presentase hasil menunjukkan seberapa besar bagian penjualan yang terealisir 

menjadi laba bersih, semakin tinggi rasio semakin baik kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Rasio margin laba bersih 

diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:  

  Laba Setelah Pajak 

Net Profit Margin  =    x 100% 

   Penjualan 
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c. Return On Asset (ROA) 

Rasio ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan kinerja keuangan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia dalam perusahaan, rasio ini Return On Asset disebut juga 

dengan Return On Investment (ROI), semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik 

pula keadaan kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio Return On Asset (ROA) 

diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

  Laba Bersih 

Return On Asset = x 100% 

  Total Aktiva 

d. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan ekuitas tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut 

pandang pemegang saham tetapi rasio ini tidak memperhitungkan deviden 

maupun capital gain untuk pemegang saham. Nilai return on investment 

menunjukkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola modal sendiri dan 

kemampuan untuk memperoleh laba bersih dari investasi yang dilakukan pemilik 

modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Rasio Return On Equity (ROE) 

diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : 

  Laba Bersih 

Return On Equity = x 100% 

 Modal Saham 
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Menurut Brigham dan Housten (2001:91), ROE adalah rasio laba bersih 

terhadap ekuitas saham biasa, mengukur tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham. Adapun pengertian ROE menurut Syamsuddin (2003 : 64) 

adalah suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para 

pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.  

ROE secara jelas mengukur keuntungan perusahaan bagi pemiliki saham 

biasa. Dimana bunga dan dividen dimasukkan ke dalam anlisis laba yang didapat 

oleh suatu perusahaan dimana disalurkan ke pemiliki modal. Sehingga dengan 

semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh akan semakin baik pula 

kedudukan pemilik perusahaan.  

Rasio ini memperlihatkan kemampuan untuk menghasilkan laba atas 

investasi bedasarkan nilai buku para pemegang saham, dan seringkali digunakan 

dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri yang 

sama. ROE yang tinggi mengindikasikan penerimaan perusahaan atas peluang 

investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. 

2.5 Good Corporate Governance 

Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global 

dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi 

kompetisi global seperti ini, Good corporate Governance (GCG) merupakan suatu 

keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan 

sustainable. Diharapkan dengan pengimplementasian GCG, maka pengelolaan 

sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efektf, efisien, ekonomis dan 
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produktif  dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan 

stakeholders approach.  

Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan Cadburry 

Comitte tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan cadburry report. Laporan 

ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik corporate governance di 

seluruh dunia. Menurut mereka good corporate governance merupakan sebuah 

prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai 

keseimbangan antaranya kepada kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 

memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan 

stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan dari 

kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang 

berhubungan dengan perkembangan 

perusahaan. 

 Menurut FCGI (2001) dalam Hadianto (2013) pengertian Good Corporate 

Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

megatur dan mengendalikan 

perusahaan.  

 Adapun berbagai pengertian lain dari Good Corporate Governance yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 



34 
 

a. Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara 

manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para 

pemangku kepentingan lainnya. (OECD dalam Leo J. Susilo dan Karlen 

Simarmata, 2007:17) 

b. Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang 

saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders yang lain. ( IICG dalam G. Suprayitno, et all, 2004:18) 

c. Good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan 

prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan 

kewajaran (fairness).( Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum). 

d. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik 

Good Corporate Governance dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri 

BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik 

Good Corporate Governance berdasarkan keputusan ini adalah: 

“Sesuatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang lainnya 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.” 

Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan 
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perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi 

kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undagan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. 

2.5.1 Proporsi Komisaris Independen  

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa 

dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk 

kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.  

Sedangkan proporsi komisaris independen adalah persentase jumlah 

komisaris independen dibagi total jumlah anggota dewan komisaris. Sesuai 

Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-399/BEJ/07-2001 butir C 

mengenai board governance yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, 

dan sekertaris perusahaan bahwa untuk mencapai good corporate governance, 

jumlah komisaris independen harus terdapat dalam perusahaan sekurang-

kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.  

Menurut Wardhani (2008) dalam Hadianto (2013) komisaris independen 

adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, 

anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari 

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan 

untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan 

perusahaan. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan pada 

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis 

baca. Berikut disajikan di dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1  Penilitian Terdahulu 

No Judul Penulis 

(Tahun) 

Variable Alat 

Analisis 

Hasil 

1 Pengaruh 

Intellectual 

Capital, 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y, dan Good 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

(Studi Kasus 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI tahun 

2011-2015) 

Gusti ayu, 

Gede Adi, 

Edy Sujana 

(2017) 

Variable 

Independen :  
Intellectual 

Capital, 

Corporate 

Social 

Responsibility

, dan Good 

Corporate 

Governance 

Variable 

Dependen : 

Kinerja 

Perusahaan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa: 

1) Intellectual 

Capital berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan (ROE), 

2) Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan (ROE), 

3) Good Corporate 

Governance (Ukuran 

Dewan Komisaris) 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan (ROE), 

4) Intellectual 

Capital, Corporate 

Social 

Responsibility, dan 

Good Corporate 

Governance secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan (ROE). 

2 Pengaruh 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap nilai 

Siti Sapia 

Latupono 

(2015) 

 

 

Variabel 

Independen :  
Corporate 

social 

responsibility 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 

menunjukan bahwa 

corporate social 

responsibility 
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perusahaan: 

good 

corporate 

governance 

variabel 

moderating. 

Variabel 

Moderating : 

Good 

Corporate 

governance  

Variabel 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan 

 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan dan good 

corporate 

governance yang di 

proksikan dengan 

kepemilikan 

manajerial mampu 

mempengaruhi 

hubungan antara 

corporate social 

esponsibility dengan 

nilai perusahaan. 

 

3 Pengaruh 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI 

Indra 

Perdana 

Simanjunta

k (2013) 

Variabel 

independen:  
corporate 

social 

responsibility 

variabel 

dependen: 

kinerja jangka 

pendek dan 

kinerja jangka 

panjang 

perusahaan 

variabel 

control : 

Ukuran 

perusahaan 

dan jenis 

industri 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

corporate social 

responsibility (CSR) 

berpengaruh positif 

terhadap 

produktivitas (ATO) 

dan nilai perusahaan 

(PBV) 

 

4 Pengaruh 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

perbankan 

Melisa 

Syahnaz 

(2012) 

Variabel 

independen : 

corporate 

social 

responsibility 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

keuangan 

Perusahaan 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

corporate social 

responsibility (CSR) 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan yang di 

proksikan dengan 

ROA dan ROE 

5 Pengaruh 

modal 

intelektual 

pada kinerja 

Putu Diah 

Kumalasari

,dkk (2012) 

Variabel 

independen : 

modal 

intelektual 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Sederhana 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

modal intelektual 

dengan metode 
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keuangan 

perusahaan 

di bursa efek 

Indonesia 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

keuangan 

perusahaan 

VAIC dan MBV 

berpengaruh positif 

pada ROA 

6 Pengaruh 

pengungkapa

n intellectual 

capital dan 

pengungkapa

n CSR 

terhadap 

kinerja 

perusahaan(s

tudi empiris 

pada 

perusahaan 

high profile 

yang 

terdaftar di 

bursa efek 

Indonesia) 

 

Amelia 

Nur Safitri 

(2010) 

Variabel 

independen: 

pengukuran 

IC dan 

pengungkapan 

CSR 

Variabel 

dependen: 

kinerja 

perusahaan 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel IC dan 

CSR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan 

7 Pengaruh 

modal 

intelektual 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

Benny 

Kuryanto, 

dkk (2009) 

Variabel 

independen : 

modal 

intelektual 

Variabel 

Dependen: 

kinerja 

perusahaan 

Analisis 

regresi  

linier 

sederhana 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa tidak ada 

pengaruh positif 

antara modal 

intelektual terhadap 

kinerja perusahaan 

  

8 Pengaruh 

intellectual 

capital dan 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

(studi 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur 

di BEI) 

Rulfah 

M.Daud, 

dkk (2008) 

Variabel 

Independen : 
intellectual 

capital dan 

corporate 

social 

responsibility 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Perusahaan 

 

Regresi 

Linier 

berganda 

Dari hasil penelitian 

ini di simpulkan 

bahwa intellectual 

capital dan 

corporate social 

responsibility 

disclosure, secara 

bersama-sama atau 

simultan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 
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Sumber : data yang diolah (2018). 

 Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada fenomena yang terjadi dan 

penelitian sebelumnya. Adapun kesamaan dari penelitian yang terdahulu dan 

sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel independen pengaruh Modal 

intelektual dan pengungkapan CSR. Sedangkan perbedaan antara peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah  alat analisis, obyek penelitian, 

jumlah sampel, periode pengamatan, dan variabel dependent yang  

menggabungkan variabel yang pernah diteliti dari penelitian sebelumnya. 

Pada penelitian sekarang variabel dependent yang diadopsi adalah ROE dan 

menambahkan Komisaris Independen sebagai variabel Moderasi. Selain itu 

perusahaan yang di jadikan sampel adalah perusahaan pertambangan yang terdatar 

di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatannya tahun 2014-2016. 

2.7 Konsep CSR dalam Pandangan Islam 

 Konsep CSR yang diimplementasikan ternyata di dukung dan selaras 

dengan nilai - nilai Islam. Islam mengajarkan untuk selalu memiliki tanggung 

jawab yang tinggi dalam semua tindakannya dalam upaya memenuhi tuntutan 

keadilan dan kesatuan. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat 

ganda yang terfokus pada tingkat mikro (individu) dan tingkat makro (sosial).  

 Secara normatif, CSR telah diregulasi dalam berbagai peraturan 

sebagai sebuah kewajiban bagi korporat untuk peduli terhadap perbaikan sosial 

dan lingkungan. Disisi lain, CSR dalam perspektif Islam  merupakan salah satu 

konsep kedermawanan yang sangat dianjurkan, yaitu sesuai  firman Allah SWT 

dalam al-Qur’an Surat al- Baqarah ayat 261: 
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“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas 

(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” 

 

Korporat yang  menafkahkan  hartanya di jalan Allah dapat diaplikasikan untuk 

berbagai program CSR yang lebih luas antara lain kepentingan peningkatan 

kualitas sosial dalam berbagai bidang misalnya ekonomi, pendidikan, kesehatan 

serta pembangunan (community development) dan pelestarian lingkungan. 

Nilai - nilai Islam juga selalu menghimbau untuk selalu berbuat kebaikan 

(ihsan) yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Aktivitas usaha dalam 

Islam, diarahkan kepada kebaikan pelaku usaha, lingkungan alam dan 

kesejahteraan sosial secara umum, yang selalu berprinsip pada etika dan spiritual. 

Seperti firman Allah SWT dalam Al- Quran surat Al-Qashash ayat 77: 
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“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berbuat 

kerusakan”. 

 

 Jadi, landasan  normatif CSR yang mencakup adanya keharusan 

(kewajiban) dalam peraturan perundang – undangan dan sekaligus konsep 

kedermawanan dalam perspektif Islam bagaikan dua sisi mata uang yang tidak 

dapat dipisahkan untuk setiap para pelaku bisnis. CSR harus dapat 

diimplementasikan sesuai regulasi yang berlaku sekaligus didasari iktikad baik 

perusahaan sesuai konsep Islam. 

 Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran ajaran Islam. 

Manusia memang memiliki kebebasan dalam  berbuat tetapi, juga memiliki 

tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada Allah SWT. Jadi, 

manusia adalah mahluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia 

memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang 

dikehendaki. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011). Menurut 

Jumingan (2006), kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan 

perusahaan pada satu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan 

dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan 

modal, likuiditas dan profitabilitas. Sedangkan menurut Sutrisno (2009), bahwa 
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kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. 

Dari pernyatan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

merupakan hasil atas prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu 

yang mencerminkan kondisi perusahaan tersebut. 

Intellectual Capital (IC) adalah jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga 

elemen utama organisasi (human capital, structural capital, costumer capital) 

yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai 

lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi (Suwarjono dan 

Kadir, 2003). Pengertian Intellectual Capital sebagaimana dinyatakan oleh 

Stewart (1977) dalam Habiburrochman (2008), bahwa Intellectual Capital 

berkenaan dengan informasi, hak cipta intelektual, pengalaman yang dapat 

digunakan untuk menciptakan kekayaan. Pengertian ini pada dasarnya 

menjelaskan Intellectual Capital adalah semua aset yang dimiliki perusahaan dan 

bisa memberikan kontribusi pada upaya menciptakan kekayaan pada perusahaan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu 

perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang 

melebihi tanggung jawab sosial di bidang hukum (Darwin, 2004). Pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social 

disclosure, corporate social reporting, social accounting atau corporate social 

responsibility (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap 
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kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya 

perusahaan), diluar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan 

kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tesebut dibuat 

dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas 

dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Beasley, 1996). 

Perbedaaan hasil penelitian dan teori yang ada makan pengaruh kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan mengindikasikan terdapat variabel lain yang 

diduga ikut mempengaruhi. Dalam hal ini penulis memasukkan variabel komisaris 

Independen yang nantinya dapat dilihat apakah variabel ini dapat memoderasi 

hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan atau tidak, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 : 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

    

 

 Sumber : data yang diolah (2018) 

. 

Intellectual Capital (IC) 

(X1) Kinerja 

Keuangan  

Perusahaan 

(Y) 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

(X2) 

Komisaris Independen 

 (M) 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014 : 93). 

1) Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Menurut Stewart (dalam Putri,2013) menyatakan modal intelektual dapat 

di pandang sebagai pengetahuan , dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan 

pengalaman yang dapat di gunakan untuk menciptakan kekayaan. Komponen 

utama yang di ungkapkan dalam IC adalah human capital, structural capital, dan 

customer capital.  

 Perusahaan akan mampu bersaing dan memperoleh keuntungan yang 

maksimal apabila mampu menggunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya 

dengan baik. Dengan hasil maksimal yang didapat dari penggunaan berbagai 

sumberdaya perusahaan akan memperlihatkan bagaimana suatu kinerja 

perusahaan telah dilakukan dengan baik. Intellectual capital merupakan 

sumberdaya yang terukur untuk peningkatan competitive advantages, karena 

dengan Intellectual capital perusahaan akan mampu menggunakan sumber daya 

perusahaan secara efisiensi, ekonomis dan efektif, oleh karena itu intellectual 

capital akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan 

(Harrison dan Sullivan, 2000, dalam Ulum, Ghozali dan Chariri, 2008, dalam 

Rulfah dan Abrar,2008).  

Human capital, structural capital dan customer capital sebagai konstruk 

utama pembentuk intellectual capital memiliki peran secara bersama dalam 
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meningkatkan kinerja perusahaan. Sumber daya manusia (human capital) yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan tidak akan bisa berkerja secara optimal tanpa 

didukung oleh sistem perusahaan (structural capital) yang baik, begitu pula 

sumber daya perusahaan yang berkualitas dan sistem perusahaan yang baik akan 

lebih sempurna apabila didukung oleh hubungan pelanggan (customer capital) 

yang kuat, dengan demikian  ketiga hal ini apabila digunakan dengan maksimal 

akan membawa dampak pada peningkatan kinerja perusahaan yang lebih baik.  

Firer dan Williams (2003) dalam Rulfah dan Abrar (2008), telah 

membuktikan bahwa intellectual capital mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan VAIC™ yang diformulasikan 

oleh Pulic (1998; 1999) sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan 

(corporate intellectual ability) dan juga adanya hubungan yang kuat antara 

evisiensi value added dengan komponen utama sumber daya perusahaan dan 

keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, makin baik penggunaan intellectual 

capital sebuah perusahaan maka makin baik pula kinerja yang akan diperlihatkan 

oleh perusahaan tersebut. 

H1 : Intellectual Capital (IC) berpengaruh  positif terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan. 

2) Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja Keuangan 

Perusahaan 

 Menurut Santoso (2008) apabila sebuah perusahaan terlihat peduli kepada 

masyarakat, masyarakat juga akan membayangkan bahwa perusahaan juga 

memiliki kepedulian dalam mengelola produknya. Sehingga timbul kepercayaan 
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akan kualitas produk dan ujungnya pada loyalitas untuk menggunakan produknya. 

Sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan yang 

diukur dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan.  

 Menurut McGuire dkk (1998), dalam Dahlia dan Siregar (2008), aktivitas 

Corporate Social Responsibilty yang dilakukan oleh perusahaan terbukti dapat 

meningkatkan reputasi, sehingga memperbaiki hubungan dengan pihak bank, 

investor, maupun lembaga pemerintahan, dan dari perbaikan hubungan tersebut 

tercermin pada keuntungan ekonomi perusahaan.  

 Penelitian Heal dan Garret (2004), menunjukkan bahwa aktivitas CSR 

dengan jelas dapat menjadi bagian yang menguntungkan sebagai suatu strategi 

perusahaan, memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan menjaga 

hubungan yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. 

Sedangkan Penelitian Siegel dan Paul (2006), menunjukkan bahwa aktivitas CSR 

memiliki pengaruh produktif yang signifikan terhadap efisiensi, perubahan 

teknikal, dan skala ekonomi perusahaan. Semua pengaruh itu bergantung pada 

karakteristik perusahaan seperti motivasi atas aktivitas tanggung jawab sosial, 

lokasi, perencanaan pertumbuhan dan aktivitas inovasi perusahaan.  

 Balabanis, Phillips, dan Lyall (1998) dalam Rulfah dan Abrar (2008) 

memperlihatkan bahwa aktivitas dan pengungkapan CSR berhubungan positif 

dengan kinerja keuangan perusahaan (gross profit to sales ratio/GPS), 

pengungkapan CSR akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan terutama 

untuk rasio laba dari penjualan. Tetapi pengungkapan CSR berhubungan negatif 

dengan return on capital employed (ROCE), apabila CSR diungkapkan, tidak 
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akan membuat ROCE suatu perusahaan meningkat. Hasil lainnya yang lebih 

kontras adalah reaksi pasar modal terhadap kinerja keuangan perusahaan (GPS) 

yang mengungkapkan CSR dengan baik adalah negatif, ini menunjukkan bahwa 

pengungkapan CSR dianggap lebih bermanfaat bagi stakeholder lainnya, oleh 

karena itu makin baik suatu perusahaan mengungkapkan CSRnya belum memberi 

jaminan akan respon pasar yang baik terhadap kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. 

H2 : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan. 

3) Pengaruh IC dan CSR terhadap Kinerja keuangan Perusahaan 

 Hastuti (2005) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya 

kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Suatu 

perusahaan dengan manajemen yang menerapkan sistem pengelolaan yang baik 

akan memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada para stakeholdersnya. 

 Ulum et al. (2007) mengatakan bahwa praktik akuntansi konservatisme 

menekankan bahwa investasi perusahaan dalam IC yang disajikan dalam laporan 

keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. IC 

diyakini berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja 

keuangan (Amelia Nur Safitri, 2012). 

 Sedangkan Pengungkapan CSR dalam  teori legitimasi dapat dijadikan 

sebagai suatu alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari 

konflik sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Penelitian Heal dan 
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Garret (2004) dalam Dahlia dan Siregar (2008) menunjukkan bahwa aktivitas 

CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, 

memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan memelihara hubungan yang 

dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Verecchia (1983) 

dalam Basalamah 

et al. (2005) mengatakan bahwa dari perspektif ekonomi, perusahaan akan 

mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

H3 : Intellectual Capital (IC) dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh positif secara simultan terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan. 

4) Komisaris Independen memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara Intellectual capital (IC) terhadap kinerja keuangan perusahaan 

 Pelaporan keuangan yang berfokus pada kinerja keuangan perusahaan saat 

ini dirasa kurang memadai sebagai suatu pelaporan kinerja perusahaan. Karena 

terdapat sesuatu yang masih perlu disampaikan kepada pengguna laporan 

keuangan, yaitu nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan. Pengungkapan IC 

dilakukan oleh perusahaan agar mempunyai karakteristik atau keunggulan 

kompetitif untuk pesaingnya (Rupert, 1998; dalam Widjanarko, 2010). Teori 

stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholder (Ghozali dan Chariri, 2007). Ulum et al. (2007) mengatakan bahwa 

praktik akuntansi konservatisme menekankan bahwa investasi perusahaan dalam 
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IC yang disajikan dalam laporan keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih 

antara nilai pasar dan nilai buku. IC diyakini berperan penting dalam peningkatan 

nilai perusahaan maupun kinerja keuangan (Ulum et al., 2007). 

 Komisaris Independen menjadi peran penting didalam setiap perusahaan 

untuk menjalankan rutinitas perusahaan dimana komisaris independen memiliki 

tujuan untuk mewujudkan objektivitas, independen, serta dapat memberi 

keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai 

pada kepentingan stakeholder lainnya. Komisaris independen itu juga bertugas 

untuk menetapkan kebijakan, jadi secara otomatis dia akan membuat kebijakan 

independen untuk kepentingan bersama karena dia bukan bagian manajemen atau 

pemilik saham, sehingga kalau dikaitkan ke IC dia akan meningkatkan 

Intellectual capital ini terutama di bagian  modal manusia (human capital). 

 Modal manusia merupakan modal yang merujuk pada nilai pengetahuan 

karyawan dalam menciptakan kekayaan bagi perusahaan, disini komisaris 

independen juga menjadi peran penting di dalam perusahaan untuk menghasilkan 

solusi terbaik berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang dimiliki sumber daya 

manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga modal manusia akan 

meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh 

karyawannya. Modal organisasi merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya. Modal organisasi mampu 

mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal 

dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Misalnya, sistem operasional perusahaan, 
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budaya perusahaan, dan strategi bisnis perusahaan. Modal pelanggan merupakan 

suatu hubungan yang terorganisir antara orang-orang yang berbisnis dengan 

perusahaan tersebut. Modal pelanggan merupakan hubungan yang harmonis yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan para stakeholdernya, yakni pemasok, pelanggan, 

pemerintah dan masyarakat. Dari ketiga modal tersebut tentunya modal intelektual 

ini tidak lepas dari stakeholdernya. 

  Modal intelektual mampu memberikan informasi kepada investor dalam 

pemilihannya berinvestasi, sehingga investor mampu memberikan penghargaan 

lebih kepada perusahaan yang mampu mengolah modal intelektualnya secara 

optimal dengan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan tersebut. 

Modal intelektual merupakan konsep yang baik apabila diterapkan oleh 

perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan tersebut dan akan berimbas pada investasi yang meningkat bagi 

perusahaan sehingga mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut 

dengan peningkatan pada nilai perusahaannya. Hal ini juga akan membawa pada 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan, yang merupakan salah satu faktor yang 

menunjukkan efektifitas dan efesiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai 

tujuannya. Jadi,  komisaris independen akan mampu memperkuat hubungan 

antara IC terhadap Kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan. 

H4 : Komisaris Independen memperkuat hubungan antara Intellectual capital (IC) 

terhadap kinerja keuangan perusahaan 
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5) Komisaris Independen memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

 Tujuan pelaksanaan good corporate governance adalah mendorong 

timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 

dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Implementasi CSR merupakan salah 

satu wujud pelaksanaan prinsip good corporate governance.  

 Komisaris independen menjadi organ utama bagi penerapan praktik good 

corporate governance, dengan melihat fungsi yang dimiliki. Oleh karena itu, 

sesuai dengan nama yang diemban sebagai komisaris independen, maka harus 

memiliki independensi, menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan, 

memiliki profesionalisme dan kepemimpinan yang merupakan hal dasar yang 

dibutuhkan dari perannya tersebut. Jadi, tentunya KI ini berkaitan dengan CSR 

karena kebijakan dari komisaris independen akan lebih murni meningkatkan CSR 

karena dia bukan dari pihak manajemen atau pemilik saham sehingga tidak 

termotivasi untuk sesuatu yang lain. 

 Rustiarini (2010) dalam Siti Sapia (2015) menyatakan bahwa perusahaan 

yang telah melaksanakan good corporate governance dengan baik sudah 

seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan 

pada lingkungan sosial. Penganut paham good corporate governance lebih mudah 

menerima adanya kebutuhan dan kewajiban untuk melaksanakan CSR, karena 

kedua kegiatan tersebut berlandaskan pemahaman falsafah yang sama.  
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 Good corporate governance menyangkut tanggung jawab perusahaan 

kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama atas kegiatan ekonomi dan 

segala dampaknya, sedangkan CSR adalah kegiatan yang diselenggarakan 

perusahaan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan 

utama perusahaan. Kedua kegiatan tersebut sama-sama bertujuan untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham namun tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan CSR yang baik oleh 

perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H5  : Komisaris independen memperkuat hubungan antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


