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B A B II
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Resouces Based Theory-RBT
Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Resouces based
theory (RBT). Menurut resouces based theory, perusahaan adalah kumpulan
sumber daya.

Sumber daya

memungkinkan perusahaan

perusahaan

mencakup

semua input yang

bekerja untuk menerapkan strategi (Sergio dan

Allinger, 1997). Sumber daya tersebut harus unggul sehingga perusahaan mampu
bersaing dengan pesaingnya (Grant, 1991). Porter (2008) menjelaskan untuk
mencapai kinerja yang tinggi maka perusahaan dapat memilih salah satu strategi
keunggulan bersaing. Strategi yang bisa digunakan perusahaan adalah strategi
produk differensiasi yang berarti produk yang dihasilkan dirasakan berbeda oleh
konsumennya. Strategi fokus yang berarti produk yang dihasilkan hanya fokus
pada produk tertentu saja,

dan

strategy cost leadership yang diartikan

menghasilkan produk dengan biaya murah.
Sumber daya yang dimiliki perusahaan bisa berbentuk fisik atau non fisik
(Sergio, 1997). Pemakaian sumber daya tersebut harus dilakukan secara effektif
dan effisien. Pemakaian sumber daya yang effektif dan effisien menuntut adanya
human capital, structural capital dan relational capital yang baik. Sumber daya
unggul yang dimiliki perusahaan berbentuk intellectual capital adalah dasar
untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif (Komnennic dan Mikic, 2009),
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oleh karena itu pemakaian resouces based theory-RBT sangat cocok untuk
penelitian ini.
2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholders Theory)
Teori ini dikembangkan oleh Freeman tahun 1984 sebagai pengembangan
dari teori keagenan. Teori keagenan (agency theory), yang memandang
manajemen (agent) berusaha hanya memaksimumkan nilai pemegang saham, atau
pemilik. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya

beroperasi

untuk

kepentingannya

sendiri

atau

hanya

untuk

memaksimumkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham, namun
juga harus melayani kepentingan stakeholders yang dapat memberikan manfaat
bagi stakeholders perusahaan tersebut seperti karyawan ,pemasok, pemerintah dan
masyarakat (Donaldson & Preston, 1995).
Semakin berkembangnya dunia usaha, maka tuntutan kepada dunia usaha
juga semakin meningkat. Dunia usaha dituntut bertindak etis serta peduli pada
lingkungan sekitarnya. Nugroho (2013) dalam Ducker (1984) yang menggagas
pentingnya bisnis melihat masalah sosial sebagai peluang ekonomi. KTT Bumi
tahun 1992 di Rio De Neiro juga akhirnya memberikan gagasan agar perusahaan
secara sukarela peduli dengan lingkungannya.
Manajemen dalam mengambil keputusan akan melihat dampaknya kepada
stakeholders dan berusaha memaksimumkan manfaat serta meminimumkan
kerugian dari tiap-tiap stakeholders sehingga tercapai keseimbangan diantara
kepentingan berbagai pihak. (Freeman dan Philips, 2002). Adanya komisaris
independen dalam perusahaan diharapkan mampu memberikan pertimbangan
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yang berfihak pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan pandangan ini terlihat
perusahaan beroperasi tidak hanya demi keuntungan semata tapi juga
memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Implikasi dari teori Stakeholder
adalah bahwa perusahaan secara sukarela akan melaksanakan CSR karena
pelaksanaan CSR merupakan bagian dari peran perusahaan kepada stakeholders
(Sidharta, 2007). Berdasarkan konsep intellectual capital sebagai dasar untuk
menciptakan keunggulan yang kompetitif serta pelaksanaan CSR yang dapat
memenuhi keinginan stakeholder maka penggunaan resouces based theory-RBT
dan stakeholder theory dipandang cocok digunakan dalam penelitian ini.
2.2 Intellectual Capital
Intellectual capital didefinisikan

sebagai

aset

tidak

berwujud

yang

dimiliki perusahaan yang merupakan kombinasi dari human capital, structural
capital dan social capital (Dalkir et al. 2007). Konsep dasar intellectual capital
adalah adanya kelebihan harga pasar dari nilai buku (Holland, 2009; Knight, 1999;
Cezair, 2008). Nilai pasar adalah nilai perusahaan di pasar kalau sekiranya seluruh
saham yang dimiliki dijual, sedangkan nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam
laporan keuangan.
Ahangar (2011) menjelaskan kelebihan di atas nilai pasar itu disebabkan
adanya

ide,

pengetahuan dan penemuan baru yang diaplikasikan dalam

perusahaan. Pengetahuan menjadi sumber daya yang kompetitif sangat berharga,
karena mendorong inovasi dan menciptakan keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan bagi perusahaan (Joia dan Bernado, 2010; Ericson dan Call, 2008;
Helena et al., 2011). Komnenic dan Mikic (2009) menjelaskan intellectual capital
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adalah dasar untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif, atas dasar ini maka
dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai intellectual capital maka perusahaan
tersebut akan semakin kompetitif di pasar.
Penelitian tentang intellectual capital yang dilakukan para ahli dengan
hasil yang berbeda. Ericson et al. (2008, 2007) menemukan hubungan yang
positif dan signifikan antara intellectual capital dengan kinerja keuangan yang
diproksi oleh ROA memiliki varian yang rendah, selanjutnya Ericson dan Call
(2008) menjelaskan bahwa semakin tinggi intellectual capital maka kinerja
perusahaan juga semakin tinggi. Shabarati et al. (2010) yang melakukan penelitian
di Yordania pada perusahaan farmasi menemukan semakin effektif perusahaan
mengelola intellectual capital akan berpengaruh secara positif terhadap kinerja
keuangannya. Appuhami (2007)

menemukan hubungan yang positif dan

signifikan antara intellectual capital dengan capital gain saham investor. Temuan
yang berbeda didapatkan oleh Blaise et al. (2007) yang menemukan bahwa
intellectual capital berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan.
Perbedaan temuan ini disebabkan belum adanya kesepakatan para ahli,
peneliti akuntansi dalam menentukan konsep yang tepat dalam menentukan
konsep intellectual capital ini. Tidak adanya konsep yang disepakati ini
menyebabkan intellectual capital belum nampak dalam laporan keuangan
perusahaan, walaupun begitu pasar tetap mengakui keberadaan intellectual capital
ini. Aset ini selalu dipakai oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya,
efeknya adalah harga saham naik di pasaran sehingga terjadilah perbedaan nilai
pasar dengan nilai buku (Cready et al., 2010).
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Pulic (1998) juga mengakui elemen intellectual capital sama dengan
pendapat para ahli lainnya, walaupun konsep dasarnya sama akan tetapi Pulic
(1998, 2000) menghitungnya dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan
itu sendiri. Pulic menghitung intellectual capital berdasarkan value added yang
yang tercermin dalam laporan keuangan. Konsep Pulic ini mendapat sambutan
dari peneliti lainnya seperti Hangar (2011), Abidin (2009), Appuhami (2005),
Brennen (2008), Shiu (2004), Karasova (2010), Komnenic (2009), Maki (2009),
Williem (2009), Veltri (2009) dan lain-lainnya.
Pulic (1998,2000) menjelaskan komponen intellectual capital ini terdiri dari:
a. CEE), b. HCE dan c. SCE. Ericson dan Call (2008) menjelaskan semakin tinggi
nilai intellectual capital yang dimiliki perusahaan maka kinerja perusahaan
tersebut juga akan semakin tinggi. Jadi terlihat korelasi positif antara intellectual
capital dengan kinerja.
2.2.1. Human Capital
Human capital ini merupakan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
untuk meningkatkan kompentensi karyawan sehingga bisa bekerja secara lebih
effektif dan effesien (Binasrav, 2011). Tujuannya adalah menciptakan keunggulan
kompetitif (Binasrav, 2011). Human capital mencakup unsur-unsur pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman (Blaise et al., 2007), juga mencakup kemampuan
inovasi, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, keahlian, kepemimpinan,
keterampilan manajerial dan kewirausahaan, pengalaman sebelumnya, kapasitas
kerja tim, fleksibilitas dan sebagainya
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Kemampuan berinovasi diperlukan human capital dalam menghadapi
tantangan. Inovasi dipicu oleh penurunan pertumbuhan perusahaan atau kinerja
perusahaan (Deschamps, 2005). Terjadinya penurunan kinerja merupakan isyarat
bagi manajemen perusahaan untuk mengganti personalnya dengan manajer yang
punya talenta. Menurut Cappelli (2008) istilah management talent adalah orang
yang tepat dengan keterampilan yang tepat ke dalam pekerjaan yang tepat pada
saat yang tepat. Talenta bukan saja merupakan keterampilan dan kemampuan
dari seseorang yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai keberhasilan,
tapi juga punya ketrampilan untuk melaksanakan strategi bisnis (Chesee, 2008).
Ensley et al. (2010) menegaskan pemahaman definisi talenta manajemen
diarahkan untuk mengembangkan mutu, keberadaan dan fleksibilitas.
Pemanfaatan kecakapan talenta human capital

yang tidak seimbang

berdampak terhadap performa bisnis. Manajer yang punya talenta perlu
dipertahankan. Thorne et al. (2009) menjelaskan untuk bisa merekrut dan
mempertahankannya,

maka

manajemen

harus

bisa

menghargai

dan

memprosisikan nilai human capital tersebut, sehingga mereka bisa memberikan
kontribusi yang maksimal dan bekerja dengan sepenuh hati.
Helena et al. (2010) mengungkapkan bahwa dalam menciptakan nilai bagi
perusahaan human capital merupakan elemen utamanya. Gates dan Langevin
(2009) menemukan human capital berpengaruh positif terhadap kinerja
manajemen, hal yang sama juga ditemukan Veltry (2009). Ahangar (2011)
menemukan human capital dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan dan
produktivitas karyawan. Chen dan Lin (2011) menjelaskan bahwa human capital
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dapat meningkatkan keunggulan kompetitif
bukan

sebagai

biaya,

selanjutnya

dan dianggap sebagai investasi

dikatakan

bahwa

perusahaan

yang

mengandalkan pengetahuan intensif yang diciptakan sumber daya manusia akan
bisa bersaing dan bertahan hidup. Curado (2008) juga menemukan hal yang sama
dengan mengatakan perusahaan yang mengandalkan pengetahuan dalam
operasinya sangat tergantung dari kompetensi dari human capital yang dimiliki
perusahaan tersebut.
Management knowledge merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh human
capital. Pengetahuan ini melekat pada human capital.

Khalifa et al. (2008)

menjelaskan management knowledge sangat diperlukan dalam menentukan
keberhasilan yang berbasis sumber daya. Sumber daya yang handal akan mampu
memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Sekiguchi (2007) menjelaskan
untuk mendapatkan human capital. (manajemen yang punya talenta) lebih baik
menggunakan kontak psikologis relasional. Dawes et al. (2005) melihat tingkat
pelatihan yang diberikan kepada human capital sangat membantu dalam dalam
pelaksanaan tugas masing-masing. Richard et al. (2003) menemukan bahwa
inovasi yang tinggi yang berbasis pengetahuan mampu meningkatkan kinerja.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa human capital adalah penentu
pertumbuhan perusahaan. Human capital memiliki kemampuan

untuk

menggerakkan aktivitas perusahaan secara ekonomis dengan pengetahuan yang
dimilikinya sehingga human capital memegang peranan yang sangat penting dan
merupakan elemen utama penggerak, penentu keberhasilan perusahaan dalam
menciptakan keunggulan kompetitif (Esteban dan Rabetino, 2011; Irena dan
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Survilaite 2010). Tingginya human capital menjelaskan bahwa human capital
tersebut adalah punya kemampuan dan talenta yang tinggi dan berpengalaman
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan untuk meningkatkan
kinerja keuangannya.
2.2.2 Structural Capital
Structural capital adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan
terhadap sistem yang sudah diaplikasikan (Ahangar, 2011). Veltry (2009)
menemukan structural capital berpengaruh secara positif terhadap kinerja.
Salah satu sistem yang diaplikasikan ke dalam perusahaan adalah sistem
akuntansi manajemen (SAM). SAM didefinisikan sebagai distribusi sumber daya
moneter dan non moneter atas unit desentralisasi dalam perusahaan sehingga
memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung
jawab mereka (Chenhall, 2003).
Manajemen menggunakan SAM untuk mendukung pelaksanaan strategi
organisasi (Dent, 1990), sedangkan Kaplan dan Norton (1996) menyatakan SAM
digunakan untuk alokasi sumber daya serta untuk mendukung pelaksanaan strategi
yang akhirnya mengarah kepada evaluasi kinerja. Penelitian Hazmi (2010)
menemukan pemanfaatan SAM sangat berpengaruh kepada pilihan strategi.
Naranjo dan Hartman (2006) yang juga menemukan konsep yang sama dan
menjelaskan pemanfaatan SAM mempengaruhi implementasi kebijakan strategis.
Chia (1995) menemukan karakteristik SAM dan disentralisasi berintegrasi secara
signifikan mempengaruhi kinerja manajer. Penelitian yang dilakukan oleh
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Agbejule (2005) menemukan pemanfaatan SAM yang canggih dengan tingkat
ketidakpastian lingkungan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja.
Hasil yang berbeda ditemukan oleh Salah dan Hartmann (2010).

yang

melakukan penelitian rumah sakit di Mesir justru menemukan SAM dan kinerja
manajerial tidak layak administrasi dengan kata lain SAM tidak mampu
dimanfaatkan oleh manajemen muntuk meningkatkan kinerja. Salah dan
Hartmann

(2010)

mengidentifikasi

faktor-faktor

kontekstual yang

dapat

mempengaruhi penggunaan SAM yaitu strategi organisasi, teknologi, struktur,
lingkungan eksternal. Dampak kinerja manajerial yang digunakannya dalam
memanfaatkan SAM adalah dimensi ruang lingkup, ketepatan waktu, agregat
yang terintegrasi.
Hasil yang berbeda juga ditemukan oleh Tsui (2001) yang menguji perbedaan
manajer China dan manajer asing di Hongkong dalam pemanfaatan SAM dalam
meningkatkan kinerja. Manajer asing Hongkong mampu memanfaatkan SAM
untuk meningkatkan kinerja, sebaliknya manajer China pemanfaatan SAM justru
berpengaruh negatif terhadap kinerja. Tsui (2001) menjelaskan perbedaan tersebut
disebabkan adanya perbedaan latar belakang budaya.
Mia dan Clark (1999 menjelaskan bahwa SAM dapat membantu perusahaan
dalam mengidentifikasi, evaluasi dan melaksanakan strategi dengan tepat.
Pemanfaatan SAM dalam organisasi sangat penting karena SAM dengan cepat
bisa mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan, dengan demikian
manajemen cepat mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan bisa terus
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meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Abernethy, et al. (2004) menemukan
SAM digunakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan profesional mereka.
Manajer menggunakan SAM manajemen sebagai alat untuk mengalokasikan
sumber daya dan untuk mendukung pelaksanaan strategi (Kaplan, 1996).
Pengalokasian sumber daya diarahkan agar pelaksanaannya bisa effektif dan
effesien. Rayesh et al. (1998) menjelaskan effektivitas dan effisiensi dari sistem
informasi terkait dengan informasi yang cepat, tepat dan berdaya guna untuk
pengendalian operasi dan manajemen sehingga tercapai tujuan organisasi.
Semakin canggih sistem yang digunakan maka pendapatan per lembar
saham juga semakin tinggi. Maki et al. (2009) menemukan structural capital
berpengaruh positif terhadap earning per share. sedangkan Firer dan Williems
(2011) melihatnya dari sisi profitabilitas dan menemukan hubungan yang positif
antara structural capital dengan profitabilitas.
Sedikit berbeda temuan dari peneliti lainnya, Penelitian yang dilakukan
oleh Karasova (2010) pada perusahaan manufaktur di Bulgaria menemukan
pengaruh structural capital hanya sampai tingkat tertentu terhadap kinerja.
Ahangar (2011) penelitiannya di perusahaan minyak di Iran menemukan
hubungan yang tidak signifikan, sedangkan Ashton (2005) menemukan teknologi
(structural capital) tidak terkait dengan kinerja, dan Maditinos et al. (2011)
menemukan structual capital tidak mempunyai hubungan dengan nilai buku dan
harga pasar. Pengaruh structual capital tersebut berdasarkan temuan para peneliti
menghasilkan temuan yang sedikit berbeda, walaupun begitu tidak ada temuan
dari peneliti tersebut yang saling berlawanan.
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Teresa, Rosa, Teijero (2011) menjelaskan pengembangan indikator structual
capital tujuannya adalah untuk memberikan visi yang jelas antara sumber daya
organisasi dengan sumber daya strategis lainnya

untuk membantu manajer

menghadapi pesaing. Konsep ini menjelaskan pengembangan structual capital
tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Bisa disimpulkan bahwa structual capital yang dimiliki perusahaan berperan
sangat penting dalam dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan. Tingginya
nilai mean structual capital ini menjelaskan canggihnya sistem yang dimiliki
sehingga aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa
berjalan secara effektif dan effisien akhirnya bisa meencapai kinerja yang tinggi.
2.2.3 Relational Capital
Relational capital didefinisikan sebagai asosiasi organisasi dengan internal
dan stakeholder serta eksternal perusahaan, termasuk dengan pelanggan,
karyawan, pemasok, asosiasi industri, pemangku kepentingan, dan mitra aliansi
strategis (Taghieh. Taghieh dan Poorzamani, 2013). Baygi (2011) berpendapat
bahwa relational capital adalah jumlah dari semua aset yang mengatur dan
mengelola hubungan organisasi dengan lingkungannya termasuk di dalamnya
hubungan dengan pelanggan, pemasok, pemegang saham, pesaing, masyarakat,
lembaga-lembaga resmi. Selanjutnya Baygi (2009) menjelaskan relational capital
merupakan pengetahuan dicapai oleh perusahaan sebagai akibat dari interaksi
dengan pihak dan potensi untuk bertukar pengetahuan untuk bekerja untuk masa
depan. Relational capital merupakan investasi yang ditanamkan perusahaan untuk
membina hubungannya dengan pelanggan dan pemasok.

sehingga tercipta
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hubungan

yang mampu menimbulkan reputasi perusahaan (Esther, Rabitino,

2011), dengan kata lain menciptakan nilai hubungan antara perusahaan dan
lingkungannya.
Nilai hubungan yang diciptakan perusahaan umpan balik yang diharapkan
adalah tercapainya kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, kapasitas negosiasi,
citra perusahaan, dan interaksi dengan pemasok oleh karyawan, saluran distribusi,
saluran pemasok. Nilai perusahaan secara langsung berkaitan dengan akumulasi
pengetahuan hubungan dengan pihak ketiga (Taghieh, et al 2013). Salah satu
unsur relational capital adalah hubungan dengan pelanggan yang sering disebut
konsep orientasi pasar. Kohil dan Jaworski (1990) menjelaskan orientasi pasar
adalah generasi intelijen pasar yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini sehingga
terjamin masa depan kelangsungan hidup perusahaan.
Konsep utama dari relational capital adalah adanya rasa saling percaya
yang tinggi serta saling menghormati sehingga menimbulkan rasa persahabatan
dari interaksi yang erat antara mitra internal dan eksternal (Kale, Dyer, Singh,
2002). Kepercayaan tersebut tertanam dalam hubungan pertukaran tertentu, dan
menjadi dasar fundamental dari hubungan jangka panjang dengan mitra. Dalam
konteks pemangku kepentingan internal dan eksternal, dapat dijelaskan bahwa
modal relasional perusahaan ini mewakili hubungan antara karyawan dan dalam
pelanggan dan pemasok (Tomasz dan Kijek, 2008)
Nilai aliansi strategis yang mampu diciptakan oleh relational capital
adalah terciptanya suatu jaringan hubungan yang terdiri dari proses dari suatu
kegiatan yang berguna untuk menghasilkan sumber daya tidak berwujud (Bueno,
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2002). Penelitian yang dilakukan oleh Esther, Rabitino (2011) menemukan bahwa
relational capital berpengaruh keberhasilan usaha. Veltri (2009) juga menemukan
hal yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Jim (2010) memperkuat
temuan tersebut. Temuannya menjelaskan adanya interaksi relational capital
dengan human capital akan menambah kemampuan human capital untuk
meningkatkan

produktivitas perusahaan, dengan demikian terlihat relational

capital merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja. Kale et al. 2002
menjelaskan relational capital dalam mengelola konflik yang melakukan
pendekatan integratif

akan mendapatkan kepercayaan dan interaksi ditingkat

individual antara mitra aliansi dan perusahaan dan merupakan dasar untuk belajar
serta transfer pengetahuan diantara mereka.
Raza (2012) juga menemukan relational capital berpengaruh positif
tehadap kinerja keuangan perusahaan. Taghieh, Taghieh dan Porzaman (2013)
menemukan yang sama dan juga menambah nilai perusahaan dimata stakeholder
nya. Sedikit berbeda dengan temuan Ahangar (2011) dalam penelitiannya
menemukan relational capital berpengaruh secara positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan tetapi pengaruhnya lemah.
Kianto dan Waajakoski (2010) hanya menemukan hubungan yang tidak
langsung dengan keberhasilan organisasi dalam semua kasus untuk menciptakan
nilai perusahaan.

Kianto dan Waajakoski (2010) selanjutnya menjelaskan

relational capital berpengaruh secara positif terhadap kinerja apabila jaringan
tersebut tergabung dalam satu sistem yang effektif.
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Trequattrini, Russo, Lombardi, (2013) berpendapat jika hubungan kerja
sama dengan relational capital ini dikelola secara profesional hal itu akan
meningkatkan effisiensi transaksi dan disamping juga akan meningkatkan
komitmen arah hubungan dengan kedua pelaku. Barao dan Silva (2012)
menjelaskan penyusunan relational capital harus menggabungkan teknik yang
berasal dari analisis jaringan sosial dengan aspek penilaian organisasi dan juga
harus mempertimbangkan sifat dinamis dari sosial entitas dari intellectual capital
yang ada. Temuan Sulait (2000) menunjukkan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara relational capital dengan dan kinerja perusahaan keuangan,
yang berarti bahwa ketika relational capital membaik akan meningkatkan kinerja
perusahaan. Mempertahankan relational capital dapat memberikan citra yang
baik. Kepercayaan adalah kunci komponen untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang baik dan citra perusahaan. Tingginya nilai Investasi pada
relational capital mencerminkan organisasi perusahaan berjalan dengan effektif
dan effisien. sehingga akan mengurangi biaya organisasi perusahaan (Young dan
Snell, 2004). selanjutnya dijelaskan relational capital dapat mengurangi biaya
organisasi dalam banyak cara. Pengetahuan berasal dari karyawan, pelanggan dan
pemasok dapat mengakibatkan inovasi proses yang menghilangkan kemacetan dan
meningkatkan output. Selain itu relational capital

dapat mengurangi biaya

organisasi dengan meningkatkan kapasitas informasi organisasi. Jaringan
karyawan, pelanggan, pemasok akan lebih dapat mengidentifikasi kebutuhan
pelanggan dengan cepat.
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Berdasarkan temuan peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa relational
capital sangat terkait dengan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, loyalitas
pelanggan, kapasitas negosiasi, citra perusahaan, dan interaksi dengan pemasok
oleh karyawan, saluran distribusi, saluran pemasok. Hasil penelitian terdahulu
menjelaskan

relational capital ini terlihat berpengaruh pada variabel yang

mengarah kepada kinerja perusahaan, walaupun demikian tingkat pengaruhnya
tersebut terlihat tidak sama.
2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)
Chen (2008) menjelaskan perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya
dengan meminimalkan limbah produksi. Efeknya perusahaan terlibat dengan
pengelolaan lingkungan. Produk hijau yang dihasilkan dapat meningkatkan citra
perusahaan

dan mendapatkan keunggulan kompetitif yang akhirnya dapat

meningkatkan kinerja perusahaan (Chen 2008). Pengelolaan lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan sangat terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab
sosial (CSR) yang dilakukan perusahaan terhadap stake holdernya.
Yin dan Zhang (2012) menjelaskan definisi dari CSR ini sampai sekarang
masih merupakan perdebatan yang panjang, tetapi disimpulkan sebagai tanggung
jawab perilaku perusahaan, sebagai perilaku maka berbeda pemahamannya pada
waktu dan tempat yang berbeda, di Indonesia tanggung jawab sosial didefinisikan
sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal
untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
masyarakat setempat lingkungan, nilai, norma, dan budaya (U U No.25 tahun
2007), selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 fasal 4 ayat 2
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dijelaskan bahwa pelaksanaan CSR harus direncanakan dan diakui sebagai biaya
perusahaan.
Laporan CSR yang diterbitkan oleh perusahaan mencerminkan tindakan
sosial mereka yang sebenarnya, Perusahaan dapat menunjukkan komitmen etis
melalui kontribusi amal, dan melalui penggunaan sumber daya dan keahlian untuk
menguntungkan masyarakat, misalnya mengurangi limbah, mempekerjakan
minoritas, dan peduli untuk lingkungan (Hoffman 1986 dalam Yip et al. 2012).
KPMG menemukan pengungkapan pelaksanaan CSR mempengaruhi
persepsi stakeholder (Yip et al. 2012). Stakeholder yang mempunyai informasi
mengenai operasi perusahaan

berusaha untuk menekan perusahaan untuk

melaksanakan CSR, konsekuensinya perusahaan akan lebih tunduk akan
kepentingan stakeholder tersebut serta akan mengikuti regulasi yang telah
ditentukan (Brammerand dan Millingtonn, 2006; Clacher dan Hagendorff, 2012).
Penelitian yang dilakukan

Brammerand dan Millingtonn (2006)

menemukan pelaksanaan CSR perusahaan yang mengelola sumber daya alam
lebih signifikan dari pada perusahaan telekomunikasi dan industri dasar. Temuan
ini menjelaskan bahwa tingkat signifikansi pelaksanaan CSR tergantung kepada
efek aktifitas lingkungan yang dihasilkannya, dengan kata lain perusahaan yang
aktifitasnya merusak lingkungan akan berusaha menjalankan CSR secara
signifikan agar keberadaanya bisa diterima oleh para stakeholder. Hal yang
berbeda ditemukan oleh Yip et al. (2012). Temuannya adalah negatif pada
perusahaan minyak dan positif terhadap perusahaan makanan. Alvarez, Lorenzo
dan Sanchez (2011) menjelaskan hubungan antara inovasi dengan CSR tidak sama
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diberbagai sektor. Anisya dan Roy (1994) menjelaskan bahwa perbedaan ini
disebabkan oleh refleksi dari manajemen puncak. Temuannya menjelaskan tinggi
rendahnya proporsi CSR sangat ditentukan oleh latar belakang eksekutif yang
menjalankannya. Eksekutif yang berasal dari fungsi pemasaran dan penjualan
proporsinya jauh lebih lebih besar dari eksekutif yang berasal dari produksi,
akuntansi dan keuangan. Temuan lainnya adalah manajemen puncak yang punya
pengalaman, kinerja CSR nya jauh lebih baik dari pada manajer yang tidak punya
pengalaman. Manajemen yang berpengalaman lebih bisa memenuhi kebutuhan
para stakeholder, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Goby dan Nickerson
(2012) yang melakukan penelitian di Emirat Arab menemukan perempuan yang
menjalankan CSR hasilnya lebih baik dari pada laki-laki.
Hasil ini menjelaskan eksekutif yang pernah terlibat langsung dengan
konsumen dan berpengalaman mengelola organisasi akan lebih peduli terhadap
masyarakat dan lingkungannya sehingga kinerja CSR nya jauh lebih baik bila
dibandingkan dengan eksekutif yang berasal dari bagian produksi, akuntansi dan
keuangan saja dan tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat dan lingkungan.
Hasil ini juga menjelaskan pelaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan
sebaiknya diberikan kepada manajer yang berpengalaman dalam mengelola
organisasi yang bersentuhan dengan konsumen dan masyarakat.
Chang dan Chen (2012) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) sebagai situasi di mana perusahaan terlibat dalam tindakan yang bersifat
sosial di luar kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan oleh hukum. Jo dan
Harjoto (2012) menemukan korelasi positif yang signifikan antara pelaporan CSR
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dengan kinerja keuangan,

Ameer dan Othman (2012) menjelaskan CSR

memperlihatkan hubungan dua arah dan positif antara kinerja keuangan dengan
tanggung jawab sosial. Hagendorff dan Clacher (2012) menemukan pengaruh
CSR terhadap harga saham, sedangkan Yip et al. (2012) terhadap pendapatan.
Baird dan Pinar (2012) justru menemukan hal sangat berbeda yaitu CSR
berpengaruh secara negatif terhadap harga saham. Temuan lain yang dikemukakan
oleh Hagendorff dan Clacher (2012) menemukan bahwa pasar jelas merespon
CSR namun tidak dapat disimpulkan bahwa reaksi pasar yang positif terhadap
CSR akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ameer dan Othman (2012)
menemukan perusahaan yang kinerjanya superior kurang memperhatikan laporan
keberlanjutannya.
Penelitian mengenai CSR di Indonesia dilakukan oleh Dewi (2011)
menemukan semakin tinggi kinerja keuangan maka pelaksanaan CSR juga akan
semakin tinggi. Luthan (2011) juga menemukan kinerja sosial berasosiasi positif
dengan kinerja keuangan, jadi semakin tinggi kinerja sosial yang dilakukan maka
kinerja keuangan juga semakin tinggi.
Hal yang berbeda ditemukan oleh Rakhiemah dan Agustia (2009)
menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
keuangan, hal yang senada juga ditemukan oleh Yaparto, Frisko dan Eriandani
(2013); dan juga Winardi (2011). Arli dan Lasmono (2010 dalam Gupta dan
Hodges (2012) menemukan CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja,
selanjutnya dijelaskan konsumen di Indonesia konsumen kurang peduli terhadap
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pelaksanaan CSR karena mereka masih berjuang dalam kebutuhan dasar, jadi
pertimbangannya masih terkait dengan kualitas dan harga.
Di Indonesia, lembaga yang terkait dengan CSR ini adalah Kementerian
Lingkungan Hidup. Masalah pengelolaan lingkungan diatur dalam UU N0.23
tahun 1997 dan PP No.18 dan No.85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah
beracun

dan

berbahaya.

Kementerian

Lingkungan

Hidup

melakukan

pemeringkatan penilaian terhadap kinerja lingkungan hidup terhadap perusahaan
(Proper).
Hasil pemeringkatan tersebut menghasilkan peringkat emas (paling baik),
hijau, biru, merah dan hitam. Peringkat emas, hijau dan biru dinyatakan bahwa
perusahaan sudah melakukan pengelolaan lingkungannya sesuai dengan standar
yang telah

ditentukan. Peringkat merah,

kegiatan untuk melaksanakan

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah dilakukan tetapi
belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlak. Peringkat hitam, usaha dan kegiatan untuk
pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup belum dilakukan
sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Bagi perusahaan yang sudah menjalankan program CSR sesuai dengan
standar yang telah ditentukan diberikan penghargaan ISRA (Indonesia
Sustainability Reporting Award) yang diberikan oleh NCSR (National for Center
Sustaibilty Reporting) yang dibentuk 5 organisasi yaitu

Institut Akuntan

Manajemen Indonesia (IAMI d/h IAI-KAM), Indonesian-Netherlands Association
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(INA), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).
Berdasarkan temuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terlihat
bahwa definisi CSR belum disepakati tapi disimpulkan sebagai tanggung jawab
yang dijadikan perilaku yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan
hubungan yang baik dengan stakeholder. Di Indonesia

CSR bertujuan untuk

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang yang sesuai dengan lingkungannya.
Dana yang digunakan untuk CSR dianggap sebagai beban perusahaan.
2.2.5 Komisaris Independen.
Dewan eksekutif merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang
saham untuk menjalankan aktivitas perusahaan dengan demikian tindakan yang
diambil oleh eksekutif harus mencerminkan kepentingan pemegang saham
(Abidin et al. 2009). Pemegang saham

tidak ikut campur dalam operasi

perusahaan, walaupun demikian para pemegang saham ini perlu mengawasi
tindakan eksekutif agar tidak keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Fihak yang mewakili
pemegang saham ini diperusahaan dikenal dengan nama direktur non eksekutif
yang biasa dikenal dengan dewan komisaris (Abidin et al. 2009). Dewan
komisaris merupakan organ perusahaan yang kedudukannya tertinggi dalam
struktur organisasi perusahaan, dengan demikian eksekutif ini bertanggung jawab
terhadap dewan komisaris. Fungsi dari dewan komisaris ini adalah mengawasi
tindakan eksekutif agar tindakannya sesuai rel yang telah ditetapkan disamping itu
fungsinya adalah mengangkat dan memberhentikan eksekutif sesuai dengan
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ketentuan yang sudah diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
(Abidin et al. 2009).
Selanjutnya Maki et al. (2009) menjelaskan dewan komisaris fungsinya
mengawasi manajamen dalam aktivitasnya yang berhubungan dengan pengadaan,
pengolahan, pengembangan sistem, pemasaran, riset dan developmen

serta

administrasi umum, dengan demikian dewan komisaris bukan pelaku aktif
pelaksana pekerjaan seperti manajemen. Walaupun begitu dewan komisaris
merupakan bahagian dari pekerja pengetahuan dan merupakan bahagian penting
dari human capital.
Perusahaan-perusahaan yang sudah Go Public diartikan saham perusahaan
tersebut dimiliki oleh masyarakat. Perwakilan masyarakat yang memiliki saham
perusahaan untuk mengawasi tindakan dikenal dengan direktur non eksekutif
independen atau komisaris independen (Clifford and Evan, 1997 dalam Abidin,
2009). Fungsi dan kedudukannya sama dengan komisaris lainnya dan merupakan
bahagian dari dewan komisaris perusahaan.
Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar dan
tidak terafiliasi dengan perusahaan (Clifford and Evan, 1997 dalam Abidin),
Abidin (2009) menjelaskan ada praduga bahwa komisaris independen akan
membuat keputusan yang berbeda dengan komisaris lainnya yang terafiliasi
dengan perusahaan, selanjutnya dijelaskan komisaris independen berguna untuk
memantau kegiatan dewan sehingga akan meningkatkan transparansi perusahaan.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Abidin et al.

(2009) yang

melakukan penelitian di Malaysia menemukan dewan komisaris independen
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berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang
dilakukan oleh

Bhagat and Black (1999) dalam Abidin (2009) menjelaskan

temuannya bahwa komisaris independen tidak selalu berdampak positif terhadap
kinerja. Hal ini disebabkan komisaris independen tersebut tidak memainkan peran
yang efektif terhadap kinerja

perusahaan. Hal ini lebih dipertegas oleh Agrawal

dan Knoeber (1996) dalam Abidin (2009) yang menemukan hubungan yang
negatif antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan.
Penelitian literatur yang dilakukan Egwuonwu (2010) menemukan dua
hal yang berbeda. Perbedaan ini terkait dengan budaya. Negara-negara yang kuat
kebudayaannya maka komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap
kinerja, sedangkan negara-negara maju seperti Amerika maka komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal yang mirip juga ditemukan
oleh Laurence (1999). Laurence (1999) menjelaskan di Australia komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap kinerja, walaupun begitu penelitian
tentang komisaris independen ini perlu menyoroti konten lokal untuk
memperhitungkan perbedaan struktural dan lingkungan antar negara yang berbeda.
Penelitian literatur lainnya yang dilakukan Wang (2014) di China
menemukan secara umum komisaris independen tidak berpengaruh terhadap
kinerja.
Temuan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan memperlihat
bahwa komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dengan
perusahaan. Kedudukan komisaris independen ini sama dengan dewan komisaris
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lainnya. Komisaris mewakili pemegang saham sedangkan komisaris independen
mewakili stakeholder.
Hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda ini
menjelaskan

bahwa komisaris independen ini memang berpengaruh terhadap

kinerja perusahaan walaupun hasilnya positif dan negatif.
2.2.6 Kinerja Keuangan Perusahaan
Konsep kinerja pada dasarnya sulit untuk didefinisikan, hal ini disebabkan
kinerja mengandung multi dimensi (Marc, Peljehan, Ponikwar, Sobota, Tekavcic,
2010). Kinerja dalam arti ekonomi juga bersifat multi dimensi. Kinerja operasi
perusahaan diartikan

sebagai efisiensi, efektivitas, jumlah output, throughput-

waktu, produk atau jasa yang berkualitas. Kinerja pemasaran diatikan dengan
kepuasan pelanggan,

misalnya, jumlah pelanggan tetap selama jangka waktu

tertentu). Kinerja dalam keuangan diartikan misalnya harga pasar, keuntungan
(Marc et al. 2010).
Ingram (2006)

menjelaskan kinerja adalah hasil yang dicapai oleh

manajemen perusahaan dari aktivitas operasi yang sudah dilakukan. Rose (2004)
menjelaskan evaluasi dalam kinerja keuangan tidak berjalan secara konsisten,
selanjutnya dijelaskan bahwa ini dapat diartikan bahwa pada saat hasil keuangan
kurang baik maka evaluasi hasil akan mendominasi proses hasil evaluasi kinerja
sedangkan disaat kinerja keuangan baik maka evaluasi situasional memiliki
pengaruh yang kecil dalam mengevaluasi kinerja. Temuan yang mirip juga
ditemukan oleh Tan dan Lipe (1997) yang menemukan disaat kinerja turun karena
labanya rendah maka manajemen akan mengevaluasi hal-hal yang selama ini
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kurang terkendali terhadap hasil kinerja, tapi disaat kinerja tinggi maka
manajemen

tidak

mempertimbangkan

informasi

situasional

dan

tidak

mengevaluasi kinerja yang memiliki pengaruh yang kecil tersebut.
Tan dan Lipe (1997) berspekulasi tentang penyebab efek hasil dalam
proses evaluasi kinerja. Tan dan Lipe (1997) mengemukakan bahwa pembenaran
kinerja tinggi tidak diperlukan untuk orang-orang bisnis, dan yang diperlukan
hanyalah hasil kinerja yang baik dan dapat mencapai tujuan perusahaan. Ketika
kinerja turun maka manajer berusaha untuk mencari penyebab rendahnya kinerja
dan memperbaikinya sehingga kinerjanya naik dimasa yang datang.
Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan adalah return on asset
(ROA) (Kieso, Kimmel dan Weygant, 2015, Berstein dan Dwill, 1998). ROA
merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan return dari aset yang di
investasikan oleh shareholder (Palepu and Healy, 2008). Return on asset (ROA)
merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan
total asset (Chen et al, 2005). Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang
mengukur

kemampuan

perusahaan

dalam

menghasilkan

laba

dengan

menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA,
semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya maka return yang
diperoleh juga semakin tinggi. Tingginya ROA memperlihatkan human capital
yang punya talenta tinggi dalam mengelola keuangan perusahaan serta
mempunyai structural capital yang baik dan relational capital yang baik dengan
fihak ke tiga.
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ROA memperlihatkan return yang diperoleh perusahaan dalam operasinya
dengan mengunakan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan,

baik aset yang

berasal dari shareholder maupun dari pihak ketiga. ROA memperlihatkan
kemampuan manajemen dalam mengelola aset perusahaan yang dipercayakan
kepadanya. Pengelolaan perusahaan secara keseluruhan harus memuaskan kedua
pihak sehingga kemampuan manajemen mengelola perusahaan sangat teruji disini.
Pengukuran kinerja keuangan ini digunakan oleh investor atau calon investor
untuk mengambil keputusan apakah mereka akan membeli, menjual saham
tersebut. Nilai ROA akan dibandingkan

investor atau calon investor untuk

menganalisis harga saham perusahaan di bursa, apakah harga yang berlaku
sekarang masih rendah atau terlalu tinggi untuk masa yang akan datang, dengan
demikian pengambilan keputusan dapat dilakukan.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kinerja dipandang sebagai sesuatu yang bersifat multidimensi. Kinerja
merupakan hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu (Ingram,
2006). Kinerja yang tinggi dapat dicapai perusahaan apabila perusahaan punya
keunggulan kompetitif (Porter 2008). Untuk membuat strategi, bagaimana
menghadapi pesaing di pasar yang kompetitif diperlukan intellectual capital.
Intellectual capital yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep
intellectual capital metode Pulic (2004,1998,2000) menjelaskan komponen
intellectual capital ini terdiri dari CEE, HCE dan SCE. Penggunaan metode ini
disebabkan adanya kelebihan bila dibandingkan dengan metode lain seperti yang
telah diungkap pada bab 1.

42
digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan intellectual capital
berpengaruh terhadap kinerja. (Ericson dan Call, 2008; Ericson et al. 2007;
Shabarati et al. 2010; Helena, Pedro, dan Jardon, 2010; Huang dan Wu, 2010); Li,
Pike, dan Haniffa (2008); Orens et al. (2009). Blaise et al. (2007).
Penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja yang telah dilakukan
peneliti sebelumnya juga menemukan CSR berpengaruh terhadap kinerja (Ameer
dan Othman (2012); Clacher dan Hagendorff (2012); Yip dan Staden (2011); Jo
dan Harjoto (2012); Seo, Min, Chongwoo (2010). Laan, Ees, Itteloostuijn (2008);
Baird dan Pinar (2012). Temuan para peneliti tersebut menghasilkan temuan yang
berbeda.
Komisaris independen merupakan dewan komisaris perusahaan yang berasal
dari pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan (wakil stakeholders). Hasil
penelitian menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja
(Abidin, 2009; Bhagat and Black (1999) serta Agrawal dan Knoeber (1996) dalam
Abidin et al. (2009).
Hasil penelitian yang berbeda ini menjelaskan ada praduga bahwa komisaris
independen akan membuat keputusan yang berbeda dengan komisaris lainnya
yang terafiliasi dengan perusahaan dalam memantau kegiatan manajemen untuk
kepentingan

stakeholders

(Abidin,

2009).

sehingga

terdapat

perbedaan

kepentingan dengan komisaris lainnya yang hanya mementingkan Shareholdernya.
Penelitian ini terkait dengan intellectual capital dan CSR serta komisaris
independen terhadap kinerja keuangan. Ketiga variabel ini berpengaruh terhadap
kinerja keuangan walaupun hasilnya berbeda ada yang positif dan ada yang
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bersifat negatif. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
ROA. Penggunaan ROA sebagai pengukur kinerja keuangan karena ROA mampu
mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aset perusahaan.
Gambar 2.1
Resources Based
Theory
Intellectual
CEE
HCE
Capital
CEE
SCE
HCE

H1 (+)

.

H2 (+)

SCE

H3 (+)

Kinerja
Keuangan

Stakeholder
Theory
H4 (+)

Komin

H5 (+)

Gambar Kerangka Konseptual Penelitian

Peran komisaris independen disini adalah memberikan saran kepada
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manajemen untuk meningkatkan ROA, kalau ada usulan manajemen dipandang
mampu meningkatkan ROA dengan risiko yang dipandang rendah maka komisaris
independen akan menyetujui usulan tersebut, demikian pula sebaliknya kalau
usulan tersebut risikonya tinggi sedangkan hasil yang akan diterima dianggap
rendah maka komisaris independen akan menolak usulan tersebut.
Kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan kepada penjelasan yang
sudah dilakukan bisa digambarkan dalam gambar 2.1 di atas.
2.4 Hipotesis Penelitian
Intellectual capital

merupakan kelebihan harga pasar dari nilai buku

(Holland, 2009; Knight, 1999; Cezair, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh
Komnennic et al. (2009) menemukan Intellectual capital merupakan dasar untuk
menciptakan keunggulan yang kompetitif yang mampu meningkatkan kinerja.
Shabarati et al. (2010), Appuhami (2007),
(2009)

Li et al. (2008), dan Orens et al.

menemukan Intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja, sedangkan Blaise et al. (2007) yang meneliti 150 perusahaan
yang memiliki teknologi yang canggih dan mencatat sebagai biaya untuk
pengeluaran Intellectual capital

menemukan pengaruh yang negatif terhadap

kinerja. Williems (2006) yang melakukan penelitian longitudinal selama tahun
1996-2000 pada 31 perusahaan yang terdaftar pada FTSE 100 menemukan
hubungan yang tidak simetris dengan kinerja.
Intellectual capital merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh
perusahaan. Manajemen melakukan investasi pada aset tidak berwujud untuk
mencapai kinerja keuangan yang tinggi. Aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat

45

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

berbentuk aset fisik dan non fisik. Aset tersebut harus digunakan secara efektif
dan effesien. Aset non fisik digunakan untuk membantu manajemen dalam
mencapai efektivitas dan efesiensi.
Miller (2007) menemukan pemanfaatan teknologi yang canggih dapat
meningkatkan kinerja, Lin dan Germain (2003) menemukan teknologi yang
canggih akan meningkatkan daya saing industri. Maki et al. (2009) menemukan
efesiensi pada modal kerja berpengaruh positif terhadap kinerja yang akhirnya
meningkatkan nilai perusahaan. Pulic (2004) menggunakan CEE (Value Added
Capital Asset) untuk mengukur efektivitas Capital Asset.

Jadi dapat dikatakan

bahwa CEE (Value Added Capital Asset) yang dimiliki perusahaan berpengaruh
terhadap kinerja keuangan ROA.
Berdasarkan pernyataan para ahli dan peneliti di atas, maka dapat
dirumuskan hipotesis 1 yaitu;
H1. : CEE (Capital employed effisiency) berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan return on asset (ROA)
Human capital memegang peranan kunci dalam intelectual capital.
Peningkatan penjualan hanya dapat dilakukan oleh human capital (Ahangar, 2011)
sehingga terjadi pertumbuhan (Esteban dan Rabetino, 2011) dan efek dari
semuanya itu dapat meningkatkan nilai perusahaan (Orens et al., 2009). Investasi
terhadap human capital akan mampu menciptakan keunggulan kompetitif. (Chen
dan Lin, 2011) dan bisa meningkatkan kinerja (Gates dan Lavengin, 2009; Maki
et al., 2009; Veltri, 2009), Kasarova et al., 2010 menjelaskan peningkatan itu
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hanya sampai batas tertentu.
Curado (2008) menyatakan atributnya memang positif tapi belum sampai pada
penerapannya. Pulic (1998, 2000) menggunakan HCE (value added human capital)
untuk mengukur efektivitas dari human Capital ini. Dengan demikian hipotesis
yang diajukan adalah :
H2. : HCE (Human capital effisiency) berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan return on asset (ROA)
Human capital yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan bisa bekerja
dengan baik jika tidak ditunjang oleh sistem yang sudah diaplikasikan ke dalam
perusahaan. Penelitian yang sudah dilakukan menemukan hal yang berbeda. Maki
et al. (2009) menemukan structural capital berpengaruh positif terhadap kinerja,
Ahangar (2011) menemukan hubungan yang positif tapi tidak signifikan,
sedangkan Ashton (2005) dan

menemukan tidak adanya keterkaitan antara

Structural Capital dengan kinerja, demikian juga Maditinos et al. (2011) yang
menemukan tidak ada hubungan antara structural capital dengan kinerja yang
tercermin nilai buku dan harga pasar.

Jokiffi

(2010)

menjelaskan

setiap

organisasi akan memilih sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan
selanjutnya Hazmi (2010) menemukan pemanfaatan sistem informasi yang
canggih mempengaruhi pilihan strategi yang mampu meningkatkan kinerja. Pulic
(1998, 2000) menggunakan SCE (structural value added) untuk mengukur

efektivitas dari

structural

capital effisiency ini. Berdasarkan pendapat para
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peneliti di atas, maka peneliti menurunkan hipotesis yaitu:
H3. : SCE (Structural capital effisiency) berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan return on asset (ROA)
Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang lama, Perusahaan harus dekat
dengan masyarakat. Terlalu tinggi risiko yang harus diderita perusahaan apabila
tidak menjalankan CSR. Cukuplah pengalaman Shell tahun 1995 di Nigeria dan
Sinar Mas di Indonesia dijadikan pelajaran berharga.
Yin dan Zhang (2012) menjelaskan bahwa definisi dari CSR sampai
sekarang belum ada kesepakatan, tapi konsepnya sudah jelas. Hasil penelitian di
Korea menunjukkan menemukan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan
(Choi, Min, Chongwoo, 2012), demikian juga Castka (2004) menemukan CSR
dapat meningkatkan keunggulan bisnis. Kim dan Statman (2011) menemukan
fihak manajemen masih mempertahankan kepentingan shareholder, sehingga
disaat kinerja keuangan meningkat maka manajer juga meningkatkan kinerja
sosialnya dan sebaliknya disaat kinerja keuangan menurun maka kinerja sosialnya
juga akan dikurangi. Jo dan Harjoto (2012) menemukan korelasi positif yang
signifikan antara pelaporan CSR dengan kinerja keuangan, Ameer dan Othman
(2012) menjelaskan CSR memperlihatkan hubungan dua arah dan positif antara
kinerja keuangan dengan tanggungjawab sosial, Clacher dan Hagendorff (2012)
menemukan pengaruhnya terhadap harga saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Yip dan Staden (2011); Laan, Hans,
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Wittleloostuijn (2008); Baird dan Pinar (2012) menemukan CSR pengaruh yang
negatif. Clacher dan Hagendorff (2012) menjelaskan walaupun pasar jelas
merespon CSR namun hasilnya tidak mungkin disimpulkan untuk menjelaskan
reaksi pasar yang positif terhadap CSR.
Perusahaan yang telah menjalankan menjalankan CSR untuk mempertahankan kontiniutas dimasa depan diduga akan berpengaruh secara positif terhadap
kinerja keuangan. Berdasarkan pendapat tersebut maka hipotesis yang diturunkan
adalah:
H4. : CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan return on asset (ROA)
Perusahaan-perusahaan yang sudah go public diartikan saham perusahaan
tersebut dimiliki oleh masyarakat. Perwakilan masyarakat yang memiliki saham
perusahaan dikenal dengan direktur non eksekutif independen atau Komisaris
Independen (Clifford and Evan, 1997 dalam Abidin, 2009).
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abidin et al. (2009) menemukan
dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Bhagat and Black (1999)
dalam Abidin (2009) menjelaskan temuannya bahwa komisaris independen tidak
selalu berdampak positif terhadap kinerja. Hal ini disebabkan komisaris
independen tersebut tidak memainkan peran yang efektif terhadap kinerja
perusahaan. Hal ini lebih dipertegas oleh Agrawal dan Knoeber (1996) dalam
Abidin (2009) yang menemukan hubungan yang negatif signifikan antara
komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian
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tersebut dapat diturunkan hipotesis yaitu:
H5.a : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
return on asset (ROA)

BAB III

