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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

Bagian ini adalah unsur yang paling penting dalam penelitian, karena pada 

bagian ini peneliti mencoba menjelaskan objek kajian yang sedang diamati, 

dengan menggunakan teori-teori yang relevan dalam penelitian, teori dapat 

diartikan sebagai serangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk menerangkan suatu 

fenomena yang tangah diteliti.  

Adapun beberapa pendekatan teoritis yang di masukkan adalah :  

2.1 Teori Keangenan (Agency Theory) 

Konsep corporate governance muncul berdasarkan Agency theory yang 

memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling 

berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai 

principal dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya 

mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (prinsipal). 

 Pihak manajemen harus mengungkapkan informasi perusahaan kepada 

pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak 

mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan sehingga hal ini akan 

menimbulkan permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara 

pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai 

dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). 

Sehingga dengan adanya good corporate governance permasalahan keagenan 

antara pemilik dan manajer akan teratasi. (Sayidah, 2007) 
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Agency theory menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja 

yang berpeluang akan terjadi antara agen dan principal. Dalam hubungan agensi 

antara principal dengan agen, agency theory merujuk pada tiga unsur yang dapat 

mengekang perilaku menyimpang dari agen, yakni bekerjanya pasar kinerja 

manajerial, bekerjanya pasar modal dan bekerjanya pasar bagi keinginan 

menguasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan 

perusahaan.(Sutedi,2011:17) 

 

2.2 Good Corporate Governance  

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

11/33/PBI/2009, Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), Independensi 

(Independency) dan kewajaran (fairness). 

Definisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah 

aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku 

pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran 

tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor 

(pemegang saham dan kreditur). (Effendy, 2009) 

Menurut Komite Cadburry (1992) dalam Hisamuddin (2012), GCG 

adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 
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memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, 

dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan 

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

berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. 

Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 

esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Good 

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu sistem yang 

dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga 

tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak 

yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. 

Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas 

mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, 

kreditur dan lain-lain. 

 

2.2.2 Prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance 

Menurut Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No.11/22/PBI/2009, prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus 

mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut : 
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a) Transparency (Keterbukaan) 

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas 

dan relevan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan 

perusahaan, dan kepemilikan perusahaan serta keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan. 

b) Accountability (Akuntabilitas) 

Kejelaskan peran dan tanggungjawab bank, sehingga pengelolaannya 

berjalan efektif serta mendukung usaha untuk menjamin 

penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham 

sebagaimana yang diawasi Dewan Komisaris. 

c) Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

d) Independency (Independensi) 

Pengelolaan bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun. 

e) Fairness (Keadilan) 

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-

hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta 

menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. 
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2.2.3 Manfaat Good Corporate Governance 

Menurut Bassel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam 

Sari (2010), tujuan dan manfaat good corporate governance antara lain 

sebagai berikut: 

a) Mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan 

wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk 

mencegah timbulnya suatu masalah. 

b) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang 

mampu meminimalisir resiko. 

c) Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat 

meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang. 

d) Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, 

efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

dewan komisaris. Direksi dan RUPS. 

e) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam 

membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang 

tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.2.4 Ketentuan untuk Penerapan GCG pada Bank Syariah di Indonesia 

Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi 

bank umum syariah dan unit usaha syariah menyebutkan GCG adalah suatu 

tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 
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(responsibility), profesional (professional) dan kewajaran (fairness). Namun 

PBI ini menekankan bahwa pelaksanaan GCG pada perbankan syariah harus 

memenuhi ketentuan prinsip syariah (yang telah ditentukan dalam hukum 

Islam) yang merupakan ketentuan dasar dalam pengelolaan perbankan yang 

berbasis syariah. 

Penerapan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat penting dalam 

industri perbankan. Bank sebagai jantung dan motor penggerak 

perekonomian suatu negara harus menerapkan prinsip GCG. William A. 

Lovette mengatakan, “Bank and financial institution collect money and 

deposit from all elements of society and invest these fund in loans, securities 

and various other production assets”. 

Pentingnya peran dan fungsi bank itu diketahui dari beberapa aspek 

bisnis yang dianggap paling menarik karena bisnis tersebut dimulai dan 

didanai oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi utama 

bank, yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk kredit kepada penggunanya atau investasi yang efektif 

dan efisien, mka perlu didukung dengan peraturan yang cukup yang tidak 

terpisahkan dari prinsip-prinsip GCG. 

GCG yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah 

satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial 

ekonomi yang lama. Namun GCG tidak hanya penting diberlakukan pada 

bank konvensional, tetapi juga pada bank syariah. Tanpa adanya penerapan 

GCG yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, 



15 
 

memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. 

Kebutuhan bank syariah akan GCG menjadi lebih serius seiring dengan 

makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan 

mengikis kemampuan bank syariah dalam menghadapi tantangan dalam 

jangka panjang. 

Sekarang sudah dikeluarkan PBI yang lebih spesifik menekankan 

perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No.8/4/PBI/2006 

tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank 

syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip 

GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI 

No.8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai 

gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksaan GCG 

bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah . Latar belakang 

dikeluarkannya PBI ini adalah bahwa pelaksaan GCG di dalam industri 

perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah.  

 

2.2.5 Mekanisme Good Corporate Governance 

Mekanisme Good Corporate Governance merupakan suatu aturan 

main, prosedur dan aturan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan 

dengan pihak yang melakukan control/pengawasan terhadap keputusan 

tersebut. Mekanisme governance diarahkan untuk mengawasi berjalannya 

system governance dalam sebuah organisasi.(Walsh,dalam Arifin,2006) 
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Mekanisme good corporate governance dibagi atas dua bagian yaitu 

internal dan eksternal. Mekanisme intenal dilakukan oleh kepemilikan 

manejerial, Aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit, 

proporsi dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah, 

sedangkan indicator eksternal terdiri dari kepemilikan institusional. 

.(Walsh,dalam Arifin,2006) 

. Penelitian sam’ani (2008) menggunakan indikator mekanisme 

corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, 

ukuran dewan direksi, aktivitas dewan komisaris, komisaris independen, dan 

komite audit. 

Dalam penelitian Kusdiyanto (2015) menggunakan indikator 

mekanisme corporate governance yang diproksikan dengan ukuran dewan 

direksi, komisaris independen, dan komite audit.  

Dalam penelitian Sunarwan (2015) yang berjudul Pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 

menggunakan indikator mekanisme corporate governance yang diproksikan 

dengan dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen komite 

audit dan Dewan Pengawas Syariah. 

Dalam penulisan ini menggunakan indikator mekanisme internal dari 

good corporate governance yang diproksikan adalah sebagai berikut : 

a) Aktivitas Dewan Komisaris 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas 

dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan 
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memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan 

bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance 

(KNKG,2006). Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang 

bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada direktur perseroan terbatas (PT).  

Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di 

dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas 

dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan 

komisaris. Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada direksi. 

Jumlah anggota dewan komisaris terdiri lebih dari satu 

anggota dan bersifat majelis, serta setiap anggota dewan komisaris 

tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan 

keputusan dewan komisaris. Aktifitas dewan komisaris merupakan 

jumlah rapat dewan komisaris perusahaan.  Rapat dewan komisaris 

merupakan suatu proses yang ditempuh oleh dewan komisaris 

dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan.  

Rapat dewan komisaris juga merupakan media komunikasi 

antar anggota dewan komisaris dalam mengawasi kinerja 

manajemen dalam tata kelola perusahaan, yang nantinya akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 
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b) Dewan Direksi 

Menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas 

Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan 

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas 

perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan 

kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh 

RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk 

operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka 

melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, 

salah satu prinsip yang perlu di penuhi adalah komposisi dewan 

direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat serta dapat 

bertindak independen. 

 

c) Dewan Pengawas syariah 

Menurut PBI No.11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah 

adalah dewan  yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai 
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prinsip syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang 

diberi wewenang untuk melakukan supervisi / pengawasan dan 

melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar 

lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip 

syariah.  

Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan Pengawas 

Syariah sejajar dengan dewan komisaris. Dewan Pengawas Syariah 

diukur dengan jumlah rapat anggota dewan pengawas syariah. 

Semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah maka akan 

meningkat pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai 

dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana 

yang tidak berprinsip syariah yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan. Dengan demikian, kinerja keuangan bank akan 

meningkat. (Sunandar,2008) 

 

2.3 Intellectual Capital 

2.3.1 Pengertian Intellectual Capital 

Ketertarikan akan Intellectual Capital bermula ketika Tom Stewart, 

pada bulan juni 1991, menulis sebuah artikel “ Brain Power-How Intellectual 

Capital in Becoming America‟s Most Valuable Asset”, yang mengantarkan IC 

kepada agenda manajemen. Menurut Stewart IC  adalah “the sum of 

everything everybody in your company knows that gives you a competitive 
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edge in the market palce. It is intellectual material-knowledge, information, 

intellectual property, experience-yhat can be put tu use to create wealth”. 

Intellectual Capital tidak memiliki defenisi secara pasti, salah satu 

defenisi IC yang banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD,1999) 

yang menjelaskan IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori asset tak 

berwujud : (1) organisational (structural) capital ; dan (2) Human capital. 

 Dalam penelitian Amanda Fricia Adeline (2012), Advinsson 

menyatakan bahwa Intellectual Capital merupakan pengalaman terapan, 

teknologi organisasional, hubungan pelanggan, keahlian yang dapat 

menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. 

Nalal Muna (2014) menyimpulkan bahwa Intellectual Capital adalah 

sumber daya perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berupa asset tidak 

berwujud yang dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan untuk 

menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang kompetitif. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwa 

Intellectual Capital adalah berbagai macam sumber daya yang dimiliki 

perusahaan yang berupa keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan sumber 

daya lain yang bersifat intangible asset yang dapat digunakan entitas dalam 

mencapai tujuannya. 

 

2.3.2 Stakeholder Theory 
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Istilah stakeholder dalam defenisi klasik adalah defenisi Freeman dan 

Reed (1983) yang menyatakan bahwa stakeholder adalah “any identifiable 

group or individual who can affect the achievement of an organisation‟s 

objectives, or is affected by the achievement of an organisation‟s objectives”. 

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan 

untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka 

dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori 

ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan 

informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka. 

Teori ini dapat diuji dengan berbagai cara dengan menggunakan 

content analysis atas laporan keuangan perusahaan. Menurut  Guthrie et al 

(2006), laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi 

untuk berkomunikasi dengan kelompok stakeholder yang dianggap memiliki 

ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari 

organisasi. 

Content analysis atas pengungkapan IC dapat digunakan untuk 

menentukan apakah benar-benar terjadi komunikasi tersebut. Apakah 

perusahaan merespon ekspektasi stakeholder, baik ekspektasi yang 

sesungguhnya maupun yang diakui oleh stakeholder dengan menawarkan 

akun IC yang tidak wajib diungkapkan. 

Dalam konteks ini, para stakeholder berkepentingan untuk 

memperngaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang 

dimiliki oleh organisasi. Karena hanya dengan pengelolaan maksimal atas 
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seluruh sumber potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan value adde 

untuk kemudian mendorong kinerja keuangan perusahaan yang merupakan 

orientasi para stakeholder dalam mengintervensikan manajemen. 

 

2.3.3 Komponen Intellectual Capital 

Menurut Sawarjuwono, Intellectual Capital terdiri dari tiga elemen 

utama organisasi yang dapat  memberikan nilai tambah bagi perusahaan yaitu 

keunggulan bersaing.( Sari F. Siahaan, 2013). Tiga elemen tersebut yaitu : 

human capital (modal manusia), structural capital atau organizational 

capital (modal organisasi), dan relational capital (modal pelanggan). 

Menurut Zainal (Rizki,2012), pada umumnya para peneliti membagi 

Intellectual Capital menjadi tiga komponen, yaitu: employee productivity, 

kepuasan konsumen, dan produktivitas. Dari berbagai pendapat yang telah 

diuraikan mengenai komponen-komponen Intellectual Capital dapat 

digeneralisasikan bahwa Intellectual Capital terdiri dari beberapa komponen 

yaitu modal manusia, modal stuktural, dan modal pelanggan. 

 

2.3.3 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

Metode VAIC
TM 

 dikembangkan oleh Public pada tahun 1998 yang 

didesain untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari 

asset berwujud dan asset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. VAIC
TM 

 

merupakan instrument untuk mengukur kinerja intellectual capital 
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perusahaan. Defenisi Public tentang efisiensi disini adalah menghasilkan nilai 

tambah sebesar mungkin dengan menggunakan sumber daya yang ada.  

Metode VAIC
TM 

 menggunakan laporan keuangan perusahaan untung 

menghitung koefisien efisiensi pada 3 (tiga) komponen modal, human 

capital, physical caital, dan srtuktural capital. Metode VAIC
TM

 dimulai 

dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added. Value 

added adalah indicator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (value 

creation). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Output (out) 

mempresentasika revenue. 

Didalam laporan keuangan terdapat dalam akun pendapatan 

operasional dan pendapatan non-operasional. Input (IN)  mencakup seluruh 

beban yang digunakan dalam memperoleh revenue. Hal paling penting dalam 

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

karena peran aktifnya dalam proses penciptaan nilai, maka intellectual 

potential (yang dipresentasikan dengan labour expenses) tidak dihitung 

sebagai biaya dan tidak termasuk dalam komponen IN, karena itu, aspek 

kunci dalam model Public ini adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai 

entitas penciptaan nilai (value creating entity).  

Didalam laporan keuangan komponen IN terdapat dalam akun bagi 

hasil untuk investor dana tidak terikat, beban penyelisihan pengahapusan 

aktiva, beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi, beban operasional 

(dikurang beban karyawan), dan beban non-operasional. Setelah memperoleh 
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nilai value added, maka selanjutnya adalah mencari informasi tentang 

seberapa efisien value added ini diciptakan. Caranya adalah dengan 

menghitung komponen-komponen utama dari VAIC
TM

 yaitu VACA (Value 

Added Capital Employed), VAHU (Value Added Human Capital), STVA 

(Structural Capital Value Added). 

a) VACA (Value Added Capital Employed)  

VACA adalah indicator value added (VA) yang tercipta atas modal 

yang diusahakan perusahaan dengan efisien. VACA ini menggambarkan 

seberapa banyak nilai tambah perusahaan yang dihasilkan dari modal 

yang digunakan. Didalam laporan keuangan capital employed terdapat 

dalam akun ekuitas. Jika 1 unit dari CE menghasilkan return yang lebih 

besar dari perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih 

baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, pemanfaatan CE 

yang baik merupakan bagian dari IC perusahaan. 

b) VAHU (Value Added Human Capital)  

VAHU menunjukan seberapa banyak value added dapat dihasilkan 

dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. VAHU ini 

mengidentifikasikan kemampuan human capital (HC) untuk menciptakan 

nilai didalam perusahaan. Di dalam model ini, HC dipresentasikan oleh 

beban karyawan. Didalam laporan keuangan human capital terdapat 

dalam akun beban personalia. 

c) STVA (Structural Capital Value Added)  
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STVA menunjukan kontribusi structural capital (SC) dalam proses 

penciptaan nilai. Besanya nilai SC juga tergantung pada nilai human 

capital (HC) pada perusahaan. Semakin besar kontribusi HC dalam value 

creation maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. Hal 

ini dikarenakan nilai SC didapatkan dari jumlah pengurangan value added 

(VA) dengan human capital (HC). 

Penjumlahan dari komponen VACA, VAHU, dan STVA tersebut 

menunjukkan nilai VAIC
TM

. 

2.3.4 Manfaat Pengelolaan Intellectual Capital 

Pengelolaan Intellectual Capital akan memberikan keuanggulan 

kompetitif bagi perusahaan. Selain itu, pengelolaan IC juga memberikan 

beberapa manfaat sebagai berikut : 

a) Memberikan informasi yang menceritakan kemampuan perusahaan 

dan kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan aktifitas 

dengan baik 

b) Memberikan informasi untuk mengenali usaha-usaha manajemen 

dalam pengembangan kondisi pengetahuan yang dimiliki 

perusahaan. 

c) Memberikan informasi mengenai pengembangan sumber 

pengetahuan yang dimiliki perusahaan. 

Berbagai manfaat yang dapat di peroleh dari pengelolaan yang baik 

terhadap Intellectual Capital. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 
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manfaatnya yaitu memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan 

dalam menjalankan usahanya dengan baik, mengetahui kondisi pengetahuan 

perusahaan dan pengembangannya. 

2.4 Leverage 

2.4.1 Pengertian Leverage 

Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan 

untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Leverage 

dibagi menjadi dua yaitu leverage operasi (operating leverage) dan leverage 

keuangan (financial leverage). Leverage operasi adalah suatu indikator 

perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan 

sedangkan leverage keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang dengan equitas yang dimilikinya.(Sam’ani,2008) 

Semakin kecil leverage keuntungan dalam struktur modal perusahaan, 

maka semakin kecil juga resikonya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa semakin kecil resiko perusahaan, maka kemungkinan untuk 

tumbuh dan berkembang semakin besar risiko keuangan perusahaan. Rasio 

leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya.(Martono,2002 dalam Dina,2014) 

Hutang merupakan perjanjian antara perusahaan sebagai debitur 

dengan kreditur. Dalam perjanjian hutang ini, ada kepentingan perusahaan 

untuk dinilai positif oleh kreditur dalam hal kemampuan membayar 

hutangnya. Sehingga hipotesa dari penelitian sebelumnya selalu menyatakan 

bahwa adanya perjanjian kontrak hutang memicu manajemen untuk 
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meningkatkan discretionary accrualnya dengan tujuan memperlihatkan 

kinerja positif pada kreditur, sehingga memperoleh suntikan dana atau untuk 

memperoleh penjadwalan kembali pembayaran hutang. 

Bagi sektor perbankan yang sebagian besar operasi usahanya ditopang 

oleh utang dari penyimpan (antara lain: tabungan, deposito masyarakat), 

manfaat tersebut perlu mendapat telaah lebih lanjut. Justru sebaliknya, utang 

bagi bank dapat menimbulkan masalah keagenan yang cukup serius. Hal ini 

disebabkan oleh keputusan-keputusan keuangan akan diambil oleh pemilik 

(lewat pihak manajemen yang diangkat oleh pemilik) sedemikian rupa 

sehingga apabila keputusan tersebut ternyata bekerja dengan baik, maka 

manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh pemilik perusahaan, tetapi bila gagal, 

pemberi kredit (dalam industri perbankan, para penyimpan) diminta untuk ikut 

menanggung kerugian tersebut pembayaran hutang.  

 

2.4.2 Macam-macam Leverage 

Macam-macam leverage (Dina,2014) adalah sebagai berikut: 

1) Operating Leverage 

Operating Leverage pada dasarnya adalah besarnya perusahaan 

menggunakan biaya operasi tetap. Operating Leverage timbul karena 

adanya fixed operating cost yang digunakan didalam perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan. Fixed operating cost tidak berubah dengan 

adanya penjualan. Dengan demikian dapat didefenisikan bahwa leverage 

operasi ialah sebagai penggunaan potensial biaya-biaya operasi untuk 
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memperbesar pengaruh perubahan dalam penjualan terhadap laba sebelum 

bunga dan pajak perusahaan. 

2) Financial Leverage 

Financial Leverage terjadi apabila perusahaan menggunakan 

hutang selain modal sendiri dalam struktur financialnya. Menggunakan 

leverage keuangan akan mempengaruhi besar kecilnya rentabilitas modal 

sendiri secara pfofesional. Dengan masuknya pinjaman kedalam stuktur 

modal, keuntungan atas modal sendiri lebih meningkat. Dari leverage 

keuangan akan diperoleh manfaat jika dana yang dipinjam dengan suku 

bunga tertentu dapat digunakan untuk memperoleh tingkat keuntungan 

yang lebih tinggi dari bunga pinjamannya. Leverage keuangan dapat 

menggunakan dua ukuran yaitu : 

a) Rasio total utang terhadap total aktiva (Debt ratio/DR) 

Mengukur presentasi dana yang disediakan oleh kreditor 

terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dan secara sistematis, 

dapat dihitung dengan cara membagi antara total utang yang dipinjam 

dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan rasio 

keuangan yang dihadapi perusahaan semakin tinggi, karena utang 

mambawa konsekuensi beban bunga tetap. 

Debt Ratio = 
            

            
 x 100% 
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b) Rasio total utang terhadap modal/ekuitas (Debt to equity/DER) 

Menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi utang kepada pihak luar. Dan secara matematis dapat 

dihitung dengan cara total utang dibagi dengan modal/equity. Semakin 

kecil rasio maka semakin baik. 

Debt  to Equity Ratio = 
            

             
 x 100% 

2.5 Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Menurut UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa 

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Pelaksaaan Good Corporate Governance pada perbankan syariah tidak 

hanya dimaks  udkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan 

lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga di tujukan 

untuk kepentingan yang lebih luas. Kepetingan ini antara lain adalah untuk 

melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku 

secara umum pada industri perbankan syariah. 

Untuk penerapan GCG yang efektif di lembaga perbankan syariah, maka 

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru, yaitu PBI Nomor 11/33/PBI/2009 

tanggal 7 Desember 2009  tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance 

Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mulai diberlaukan 

terhitung sejak 1 Januari 2010. 
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Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah 

jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja 

perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian 

kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen 

bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang 

kompetitif.  

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi 

laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu 

seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan 

kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai 

seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisa 

laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan 

antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat 

analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran 

kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan dari suatu period eke periode. (Prasojo,2015). 
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2.6 Pandangan Islam tentang Good Corporate Governance, Intellectual 

Capital, Leverage dan Kinerja Keuangan 

Peranan Good Corporate Governance sudah jauh diterapkan dalam ajaran 

islam, hal ini terlihat dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 

terdiri dari keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran 

(fairness) telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang terdiri dari adaalatun 

(keadilan), tawazun (keseimbangan), mas‟ulyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), 

shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), 

tabligh (keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung 

jawab), ihsan (propesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syariah), 

idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah 

(berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira‟ah dan ishlah (organisasi yang 

terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut 

masuk kedalam prinsip-prinsip syariah.(Rifka,2010). 

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif 

serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok 

kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima 

amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern 

disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah 

SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah 

menyukai apabila seseorang melalukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan 

baik”. 
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Muqorobin (2011:4) menyatakan bahwa  Good Corporate Governance 

dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini : 

a. Tauhid 

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid 

menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik 

dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alquran 

disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi 

Islam, sebagaimana firman Allah  dalam surat Az Zumar ayat 38 : 

 

 

Artinya : 

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah 

yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: 

"Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang 

kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan 

kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan 

kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, 

Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah 

Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah 

diri.” 

b. Taqwa dan ridha 

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya 

sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan 
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ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas 

fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS at-Taubah 109 : 

 

Artinya : 

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas 

dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah 

orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu 

bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka 

Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang 

zalim.” 

Dalam melakukan suuatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka 

atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, 

misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika 

hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut.  

c. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) 

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-„adalah (keadilan) 

adalah dua konsep ekuilibrium dalam islam. Tawazun lebih banyak 

digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi 

sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al-„adalah atau keadilan 

sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial 

kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. 
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d. Kemashlahatan  

Penegakan otoritas kepemimpinan dan keagamaan dalam rangka 

menjaga keharmonisan fisik maupun social, dimaksudkan pula untuk 

memenuhi tujuan diterapkannya syariah islam (maqashidusy-syariah) yaitu 

mencapai kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. 

Intellectual capital merujuk kepada pengetahuan yang ditransformasikan 

menjadi sesuatu yang bernilai bagi perusahaan, sedangkan knowledge asset 

merupakan  produk transformasi pengetahuan tersebut. Pandangan islam 

mengenai intellectual capital tercantum dalam ayat berikut ini. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadilah: 11 yang berbunyi : 

ُ لَُكْم ۖ َوإَِذا قِيَل يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحىا فِي اْلَمَجالِِس فَ  اْفَسُحىا يَْفَسِح َّللاَّ

ُ بَِما تَ  ُ الَِّذيَن آَمنُىا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُىا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاَّ ِِيز  اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْزفَعِ َّللاَّ ََ  ََ ْعَملُى  

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (QS.Al-Mujadalah: 11) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia didorong untuk melakukan 

kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dengan cara menjunjung tinggi atau 

menghadiri pertemuan (majlis) yang menambah ilmu pengetahuan. Karena 

sesungguhnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mencapai derajat yang 

tinggi dari Allah. 
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Kinerja keuangan digambarkan sebagai sesuatu yang telah dicapai oleh 

perusahaan selama satu periode. Pandangan islam mengenai kinerja keuangan 

tercantum dalam ayat berikut ini. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Ahqaf: 19 yang berbunyi : 

 ََ ا َعِملُىا ۖ َولِيَُىفِّيَهُْم أَْعَمالَهُْم َوهُْم ََل يُْظلَُمى  َولُِكلٍّ َدَرَجات  ِممَّ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-

Ahqaf: 19) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hendaknya mengerjakan sesuatu 

dengan bersungguh-sungguh, semakin baik yang kita kerjakan maka akan 

semakin tinggi derajat yang akan Allah beri. Hal ini sejalan dengan kinerja 

keuangan suatu perusahaan, semakin baik kinerja yang dilakukan oleh perusahaan 

maka akan semakin besar pula balasan yang akan Allah beri dan Allah tidak akan 

memberikan kerugian sedikitpun kepada manusia yang bekerja dengan sungguh-

sungguh. 
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2.7 Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

 Ringkasan Penelitian Terdahulu 
 

Nama 

Penulis 
Judul Variable Hasil Penelitian 

 

Sam’ani 

(2008) 

 

Pengaruh GCG 

dan Leverage 

terhadap Kinerja 

Keuangan pada 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI 

tahun 2004-2007 

 

GCG dan 

Kinerja 

keuangan 

perbankan 

 

Hasil penelitian ini  menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional 

dan rasio leverage mempunyai 

hubungan yang negative dan 

signifikan terhadap kinerja. Akan 

tetapi variabel komisaris 

independen secara signifikan 

tidak dapat mempengaruhi kinerja 

perbankan di Indonesia. 

 

Siti 

Nurlaila 

(2012) 

Pengaruh GCG 

dan intellectual 

capital terhadap 

kinerja 

perusahaan 

Dewan 

direksi, dewan 

komisaris 

independen, 

ukuran 

perusahaan 

dan 

intellectual 

capital 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa dewan direksi dan 

pengungkapan intellectual capital 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan dan ukuran 

perusahaan berpengaruh negative 

terhadap kinerja perusahaan, 

sementara dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

Nanang 

(2013) 

Analisis 

penerapan Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2008-2012 

 

GCG dan 

Kinerja 

keuangan 

perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa semua variable 

independen berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur dengan 

Tobin’s Q. 
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Widagdo 

(2014) 

Pengaruh 

mekanisme 

Corporate 

Governance 

terhadap kinerja 

perusahaan 

(Studi empiris  

perusahaan non-

financial yang 

terdaftar di BEI 

pada tahun 2012) 

GCG dan 

Kinerja 

keuangan 

perusahaan 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

independensi komite audit, 

independensi dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, jumlah 

rapat dewan komisaris, jumlah 

rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Dari penelitian ini 

hanya ukuran dewan komisaris 

yang berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

 

2.8 Kerangka Teoritis 

Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu seperti 

yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian 

ini disajikan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variabel Indepanden (X)               Variabel Dependen (Y) 

Intellectual Capital (X4) 

Leverage (X5) 

Kinerja  

Keuangan (ROA)  

(Y) 

Aktivitas Dewan Komisaris (X1) 

Ukuran Dewan Direksi (X2) 

Dewan Pengawas Syariah (X3) 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang 

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung 

jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para 

manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada 

pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dewan komisaris 

mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali. 

Dalam setiap rapat dewan komisaris dibuat risalah rapat yang dapat 

menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, 

argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan 

keberatan terhadap kesimpulan rapat. Menurut Juwitasari (2008) semakin sering 

dewan komisaris mengadakan rapat, maka akses informasi juga akan semakin 

merata di antara sesama komisaris, sehingga keputusannya semakin baik yang 

berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Diduga Aktivitas (rapat) Dewan Komisaris berpengaruh terhadap 

kinerja   keuangan. 

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang 

akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka 

panjang. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 



39 
 

ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan 

pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang 

banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih 

sedikit. (Yermack, 1996 dalam Sam’ani, 2008) 

Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam 

Corporate Governance, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

H2 : Diduga Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja   

keuangan. 

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk 

melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga 

keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-

prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktivitas 

perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu dewan pengawas 

syariah yang memberikan jasanya kepada bank syariah. Dalam perbankan syariah, 

kedudukan dewan pengawas syariah sejajar dengan dewan komisaris. 

Penelitian sebelumnya membahas independensi dan profesinalisme dewan 

pengawas syariah dihubungkan dengan kinerja yang dilakukan oleh Ari Kristin 

(2010) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa independensi dan 

profesionalisme dewan pengawas syariah tidak signifikan mempengaruhi kinerja. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

H3 :  Diduga Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja   

keuangan. 

Ulum (2009: 4) menjelaskan bidang manajerial dari teori ini berpendapat 

bahwa stakeholder memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manajamen korporasi 

dan ini merupakan fungsi dari pengendalian stakeholder atas sumber daya yang 

dibutuhkan organisasi. Stakeholder berkepentingan mempengaruhi manajeman 

dalam pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan. Karena dengan 

pengelolaan yang baik dan maksimal seluruh potensi yang dimiliki maka akan 

dapat meningkatkan value added yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan. 

Resource based theory dalam penelitian Nalal Muna (2014), menjelaskan 

bahwa perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya intelektual 

yang baik dapat mencapai keunggulan kompetitif dan nilai tambah, dan atas dasar 

keunggulan kompetitif dan nilai tambah  tersebut maka investor akan memberikan 

penghargaan lebih kepada perusahaan dengan berinvestasi lebih tinggi. 

Keunggulan dan nilai tambah ini akan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Semakin tinggi intellectual capital maka semakin tinggi pula kinerja 

keuangan perusahaan. 

 Oleh karena itu, pengungkapan intellectual capital berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H4: Diduga  Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
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Menurut Sartono (2010:267), “Berbagai rasio finansial dapat dipergunakan 

untuk mengukur risiko dalam hubungannya dengan perusahaan yang 

menggunakan leverage dalam struktur modalnya. Misalnya total dect to total 

asset ratio, debt to equity ratio, time interest eardned ratio dan fixed changed 

coverage ratio”. Debt ratio mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang 

dibiayai oleh kreditur. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus 

perusahaan itu. Sebab artinya sebagian kecil asset perusahaan yang dibiayai 

dengan hutang. Begitu juga sebaliknya, semakin besar rasio ini berarti makin 

besar pula leverage perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H5: Diduga Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Menurut OECD dalam Mal An Abdullah (2012), menyatakan bahwa Good 

Corporate Governance akan memerikan governance outcome, salah satunya 

kemampuan meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan, termasuk 

kinerja keuangan perusahaan didalamamnya. Dan Intellectual capital 

didefinisikan sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, 

pelanggan, proses atau teknologi yang mana perusahaan dapat menggunakannya 

dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan (Bukh et al.; 2005 dalam Ulum, 

2009: 23). Nilai lebih tersebut diharapkan dapat meningkatkan keunggulan 

perusahaan serta meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan.  Sedangkan 

Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan 

oleh besarnya volume penjualan sedangkan leverage keuangan menunjukkan 



42 
 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan equitas yang 

dimilikinya.(Sam’ani,2008) 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keenam yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

H6: Diduga Good Corporate Governance, Intellectual Capital dan leverage 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. 


