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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dalam Sejarah perkembangan perbankan Indonesia, memasuki era 

deregulasi dalam kebijakan 27 Oktober 1988 lembaga keuangan mengalami 

perubahan yang fundamental. Dalam aspek pengaturan dan pembinaan, dengan 

memiliki kekuatan hukum maka lembaga keuangan akan menjadi sangat jelas 

dan lebih kuat. Dengan berkembangnya perubahan perkembangan perbankan 

Indonesia ini menarik untuk diteliti dan dicermati (Margaretha dan Letty, 

2017). Sumber informasi untuk menilai kinerja keuangan salah satunya yaitu 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan 

untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

keuangan perusahaan, dan karena inilah maka laporan keuangan sering disebut 

juga “language of business” (Sugono dan Untung, 2016). 

Penilaian prestasi kinerja perusahaan dapat memicu pemikiran pemimpin 

perusahaan untuk mengelola suatu perusahaan di era saat ini dengan 

perkembangan teknologi yang sangat pesat akan menjadi hal yang sangat 

komplek dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. 

Kinerja keuangan pada perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan 

return on equity (ROE), karena variabel ROE adalah salah satu variabel yang 
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terpenting yang dilihat investor sebelum mereka berinvestasi. Salah satu alasan 

utama perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi 

para pemegang saham. Apabila ROE baik mata rasio profitabilitas lainnya akan 

baik. Semakin besar ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Return on Equity 

(ROE) adalah rasio yang merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah 

memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham 

baik secara langsung maupun dengan laba yang ditahan (Hendra Lie, 2017). 

TABEL 1.1 

Data ROE pada Perusahaan Perbankan tahun 2018-2019 

NO 
KODE 

EMITEN 
NAMA PERUSAHAAN 

ROE (%) 

2018 2019 

1 AGRO Bank rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 5,08 0,46 

2 AGRS Bank Agris Tbk (2,22) (6,33) 

3 ARTO Bank Artos Indoensia Tbk (10,55) (26,3) 

4 BABP Bank MNC Internasional Tbk 9,82 0,82 

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 8,99 4,68 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 17,17 16,6 

7 BBHI Bank Harda Internasional Tbk (5,91) (2,74) 

8 BBKP Bank Bukopin Indoensia Tbk 5,02 2,27 

9 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 9,42 8,23 

10 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 14,67 13,2 

11 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,90 16,6 

12 BBTN Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk 12,82 4,43 

13 BBYB Bank Yudha Bakti Tbk 9,36 1,80 

14 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk (20,33) 4,02 

15 BDMN Bank Danamon Indonesia  Tbk 10,39 7,85 

16 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten (20,28) (25,0) 

17 BGTG Bank Ganesha Tbk 4,51 3,23 

18 BINA Bank Ina Perdana Tbk 0,42 0,46 

19 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

Banten tbk 

15,48 13,9 

20 BJTM Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk 17,20 17,0 

21 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk (5,57) (1,03) 

22 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 4,63 4,92 

23 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14,14 13,4 
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NO 
KODE 

EMITEN 
NAMA PERUSAHAAN 

ROE (%) 

2018 2019 

24 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 5,81 3,30 

25 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 2,86 8,45 

26 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 8,64 5,72 

27 BNLI Bank Permata Tbk 3,02 6,14 

28 BRIS Bank BRI Syariah Tbk 3,98 1,48 

29 BSIM Bank Sinarmas Tbk 6,75 0,24 

30 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk 3,92 1,64 

31 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 13,06 8,30 

32 BTPS  Bank Tabungan Pensiunan Syariah Tbk 25,10 26,3 

33 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 3,12 1,57 

34 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 2,08 0,49 

35 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 1,35 0,81 

36 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 10,07 8,24 

37 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia 

Tbk 

3,57 2,17 

38 MEGA Bank Mega Tbk 11,83 12,3 

39 NISP Bank OCBC NISP Tbk 11,52 11,0 

40 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 3,46 3,06 

41 PNBN Bankk Pan Indonesia Tbk 7,37 7,38 

42 PNBS Bank Panin Syariah Tbk 0,95 0,66 

43 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 8,16 8,21 

Sumber: www.idx.ac.id 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama satu tahun ada perubahan 

return on equity (ROE) yang dialami perusahaan perbankan. Sebagai contoh 

pada perusahaan Bank MNC Internasional Tbk, mengalami penurunan 

pendapatan yang dinilai dari rasio Return on Equity (ROE). Pada tahun 2018 

ROE sebesar 9,82% mengalami penurunan pada tahun 2019, sehingga menjadi 

0,82%, artinya kinerja keuangan yang dinilai dari ROE mengalami penurunan 

sebesar 9%. Dari tabel diatas bisa dilihat hampir semua perusahaan mengalami 

penurunan yang cukup signifikan, hanya ada beberapa perusahaan yang 

mengalami kenaikan, sebagai contoh Perusahaan Bank CIMB Niaga Tbk. 

Perusahaan ini mengalami kenaikan dalam kinerja keuangan yang dinilai 
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dengan ROE. Pada Tahun 2018 ROE sebesar 2,86% meningkat ditahun 2019 

sebesar 8,64%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

menigkatkan kinerja keuangan yang dinilai dari ROE dengan baik. Investor 

akan melihat kinerja keuangan yang meningkat setiap tahunnya. Semakin 

tinggi persentase dalam ROE semakin baik kinerja keuangan dalam suatu 

perusahaan. Dari tabel diatas ada beberapa perusahaan yang mengalami 

penurunan dan mengalami kenaikan Return On Equity (ROE), hal ini kenaikan 

dan penurunan ROE dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, antara lain 

: Intellectual capital, Good Corporate Governance dan Corporate Social 

Responsibility. 

Faktor yang pertama yaitu Intellectual Capital adalah asset dan sumber 

daya tangible atau non-physical dari sebuah organisasi, yaitu mencakup proses, 

kapasitas inovasi, pola-pola dan pengetahuan yang tidak kelihatan dari para 

anggotanya dan jaringan koloborasi serta hubungan organisasi (Zrunali, 2010 

dalam Agustina dkk, 2015). Intellectual Capital merupakan aset tidak 

berwujud sehingga tidak dapat diukur dengan akurat, karena itu belum ada 

pengukuran dan pelaporan modal intelektual yang spesifik. Tetapi 

pengungkapan modal intelektual sendiri masih tetap dibutuhkan untuk laporan 

tahunan perusahaan guna memenuhi pengguna laporan tahunan. Penelitian 

tentang pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan memiliki hasil 

saling bertentangan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Penelitian yang 

dilakukan Andriana (2014) menunjukkan bahwa Modal struktural memiliki 
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pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Solechan (2017) menunjukkan hasil bahwa 

modal struktural berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 

Faktor yang kedua yaitu Good Corporate Governance. Good Corporate 

Governance merupakan sistem yang mengendalikan perusahaan atau sistem 

yang mengatur hubungan pengelola perusahaan, pemegang saham, kreditur, 

pemerintah, karyawan dan juga pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Sarafiina dan Saifi, 

2017).  Konsep Corporate Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan 

perusahaan yang lebih baik bagi semua pengguna laporan keuangan. Jika 

konsep ini digunakan dengan baik diharapkan perkembangan ekonomi dapat 

tumbuh menanjak sering dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang 

baik dan menguntungkan banyak pihak. Pada dasarnya penegakkan Good 

Corporate Governance digunakan untuk meminimalkan konflik antara 

pemegang saham dan manajemen perusahaan atau yang dikenal dengan teori 

keagenan. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan informasi yang tidak 

lengkap dalam laporan keuangan. Informasi yang tidak lengkap ini dapat 

menurunkan performa kinerja di dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu Good 

Corporate Governance digunakan untuk menciptakan dunia bisnis yang 

bersaing secara sehat dan memberikan kontribusi yang optimal kepada para 

stakeholder (Mulyadi, 2016). Agency Theory menurut scott (2003) merupakan 

kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika 

kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan 
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kepentingan pemilik (Tertius da Christiawan, 2015). Agency Theory berkaitan 

dengan penyelesaian masalah yang timbul dalam keagenan yaitu antara para 

pemilik (misal pemegang saham) dan agen dari para pemilik (misal eksekutif 

perusahaan). Terdapat mekanisme penerapan Good Corporate Governance 

untuk menyamakan perbedaan yang terjadi antara permegang saham dan 

manajer, yaitu mekanisme perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan 

manajerial, komite audit, dan dewan komisaris independen. 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pemilik, dewan eksekutif, dan manajemen dalam suatu 

perusahaan (Tertius dan Christiwan, 2015). Kepemilikan manajerial persentase 

total saham dari seluruh direktur eksekutif dibandingkan dengan total saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tertius dan Christiawan (2015) menunujukkan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Larasati, Titisari dan Nurlaela 

(2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Komite audit menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 

ialah pihak independen yang mengevaluasi pelaksaan audit intern dalam 

rangka menilai kecukupan pengendalian termasuk kecukupan proses laporan 

keuangan. Peran komite audit sangat berperan penting karena mempengaruhi 

kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang 

tersedia untuk publik dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan 

(Novitasari, Diana dan Mawardi 2017). Penelitian yang dilakukan oleh 



 
  

7 
 

Mulyadi (2016) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian menurut 

Novitasari, Diana dan Mawardi (2017) komite audit tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Dewan komisaris independen merupakan dewan yang memiliki peran 

sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, keputusan 

yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi. Dewan 

komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen 

untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi 

kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami 

peningkatan (Aprianingsih dan Yushita 2016). Komisaris independen bertujuan 

untuk penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Proporsi dewan 

komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan 

keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen 

(Sarafina dan Saifi 2017). Penelitian yang dilakukan Novitasari, Diana dan 

Mawardi (2017) menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris independen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Tertius dan Christiawan (2015) memiliki hasil 

dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu Corporate 

Social Responsibility. Corporate Social Responsibility merupakan salah satu 

bentuk sustainability reporting yang menjadikan perusahaan tidak lagi 
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dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi 

keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan harus 

berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan 

lingkungan (Rosialiana, Yuniarta dan Darmawan 2014). Corporate Social 

Responsibility telah menjadi kewajiban mutlak bagi perusahaan, bahkan 

pemerintah telah mengeluarkan peraturan tertulis mengenai konsep tanggung 

jawab sosial perusahaan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Penanaman 

Modal No. 25 25 Tahun 2007 Pasal 15 dan 34 disebutkan bahwa perusahaan 

yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi administratif berupa 

peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan 

yang terakhir adalah pencabutan ijin kegiatan (Khitam 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Parengkuan (2017) menunjukkan hasil bahwa Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan 

menurut penelitian dari Rosiliana, Yuniarta dan Darmawan  (2014) bahwa 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

diproksikan dengan ROA. 

Dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten, 

sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan. Penelitian ini 

mereplika dari penelitian Agustina dkk (2015). Yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu yaitu yang pertama penelitian ini 

menambahkan variabel Good Corporate Governance yaitu komite audit dan 
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dewan komisaris independen. Komite audit dan dewan komisaris independen 

merupakah salah satu faktor yang mempengarui kinerja keuangan. 

Kedua, penelitian ini menguji variabel kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan return on equity (ROE), sedangkan penelitian sebelumnya 

menguji variabel dependen kinerja keuangan yang diproksikan dengan return 

on asset (ROA). ROE merupakan rasio keuangan yang berfungsi untuk 

mengukur koefisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

tinggi bagi pemegang saham. ROE  adalah salah satu variabel terpenting yang 

dilihat investor sebelum mereka berivestasi (Wijaya dan Sumiati 2017).  

Ketiga, sempel yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu dilakukan 

pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2013,sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019, karena perbankan 

merupakan perusahaan yang dekat dengan masyarakat, baik untuk menawarkan 

produk atau memberikan bantuan lainnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2014-2019”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Dengan begitu banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan faktor 

yang mempengaruhi kinerja keuangan, agar penelitian ini lebih terfokus pada 

permasalahan yang diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian 

ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 

tujuan. Batasan tersebut yaitu : 

1. Objek penelitian ini yaitu perusahan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2019. Perusahaan yang dipilih merupakan 

perusahaan yang lolos sampling dengan krikteria yang telah ditentukan 

peneliti. 

2. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu return 

on equity (ROE) 

3. Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance, dan 

Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan diukur dengan 

regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPPS versi 20. 

4. Intellectual Capital diproksikan dengan value added intellectual capital. 

5. Good Corporate Governance di proksikan dengan kepemilikan manajerial, 

komite audit, dan dewan komisaris independen. 

6. Variabel Corporate Social Responsibility diukur menggunakan instrumen 

yang dikelompokkan kedalam 6 kategori yaitu : lingkungan, energi, tenaga 

kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena dalam uraian latar belakang di atas, maka dapat di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Adanya fluktuasi data ROE selama enam tahun terakhir yang dialami 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Terdapat perbedaan atau research gap hasil penelitian dari penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai referensi bagi penulis. 

Sebagian besar investor membutuhkan laporan keuangan tahunan atau 

annual report yang mengandung value added untuk menilai kinerja keuangan 

yang digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Rasio 

profitabilitas merupakan alat untuk mengukur kinerja keuangan salah satunya 

yaitu return on equity (ROE). Dengan uraian diatas, maka pertanyaan peneliti 

sebagai berikut : 

1. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2019 ? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2019 ? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2019 ? 



 
  

12 
 

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2019 ? 

5. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2019 ? 

6. Apakah Intellectual Capital, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, 

Dewan Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap Kinerja keuangan secara simultan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Intellectual Capital terhadap 

kinerja keuangan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja keuangan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja 

keuangan. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen 

terhadap kinerja keuangan. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap kinerja keuangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan gambaran untuk 

bisa melihat perkembangan perekonomian di Indonesia dan juga penelitian 

ini mampu menjadi referensi oleh peneliti selanjutnya. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan referensi dan masukan untuk perusahaan mengenai 

pentingnya Intellectual Capital, Good Corporate Governance dan 

Corporate Social Responsibility dalam pengambilan keputusan perusahaan 

agar perusahaan mencapai tujuannya 

3. Bagi investor 

Melihat dari pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance 

dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan diharapkan 

mampu menjadi bahan pertimbangan investor untuk berinvestasi. 

  


