62
digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel
Objek penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang
telah diterbitkan dan diaudit oleh akuntan publik dan terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dari periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Jumlah
perusahaan manufaktur yang terdaftar dari tahun 2009 sampai tahun 2013
berjumlah 660 buah perusahaan dengan rincian 125 perusahaan pada tahun 2009,
130 perusahaan pada tahun 2010, 133 perusahaan pada tahun 2011 serta tahun
2012 ada 135 perusahaan

dan terakhir tahun 2013 ada 137 perusahaan.

Penggunaan tahun 2013 sebagai tahun terakhir penelitian disebabkan sebagian
besar perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan untuk tahun 2014 yang
telah diaudit pada saat penelitian ini dilakukan.
Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah

proporsive sampling. Kriterianya adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur
sudah diaudit oleh akuntan publik. Total perusahaaan yang dijadikan sampel
hanya berjumlah 550 buah perusahaan saja dari jumlah 660 buah perusahaan.
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan tersebut
berjumlah 110 buah perusahaan dengan rincian 38 buah belum terbit laporannya,
36 buah lagi belum diaudit oleh akuntan publik, sisanya sebanyak 36 buah lagi
bersifat tidak normal (outlier) dan berada di luar jauh di luar garis plot (residual
plot) pada sewaktu diuji dengan program statistik Eviews.
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Rincian perusahaan yang terpilih sebagai sampel

yang digunakan dalam

penelitian sebagai berikut, tahun 2009 sebanyak 97 perusahaan, tahun 2010
sebanyak 114 perusahaan, tahun 2011 sebanyak 116 perusahaan,

tahun 2012

sebanyak 115 perusahaan dan tahun 2013 sebanyak 108 perusahaan. Tabel 4.1 di
bawah ini meringkas jumlah perusahaan yang terdaftar dan perusahaan yang
terpilih jadi sampel penelitian ini.
Berdasarkan tabel 4.1 diketahui secara keseluruhan jumlah perusahaan yang
diteliti dalam 5 tahun periode pengamatan adalah 550 perusahaan. Lampiran 3
mengenai laporan keuangan memperlihatkan

nama-nama perusahaan yang

terpilih sebagai sampel tersebut. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memeriksa ada
atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik model regresi. Nilai parameter
penduga yang sahih dicapai bila dipenuhi asumsi klasik regresi yaitu asumsi
normalitas, tidak terjadi autokorelasi, heterokedasitas dan multikololinieritas.
Tabel 4.1
Pemilihan Sampel Perusahaan Manufaktur
=======================================================
Jumlah Perusahaan
No.
Tahun
-----------------------------------------------------------------------Lapkeu
Terdaftar
Tidak Lengkap
Terpilih
______________________________________________________________
1.
2013
137
29
108
2.
2012
135
20
115
3.
2011
133
17
116
4.
2010
130
16
114
5.
2009
125
28
97
______________________________________________________________
Jumlah
660
110
550
*) Sumber: Laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan
BEI tahun 2009 sampai 2013
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4.2 Uji Asumsi Klasik
4.2.1 Hasil Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas data pertama dilakukan dengan program Eviews
versi 8 yang digunakan untuk melihat data yang outlier. Program ini digunakan
karena dengan mudah bisa dapat dilihat mana data yang berada jauh dari batas
residual (residual plot), setelah data tersebut dikeluarkan maka normalitas data
diuji kembali dengan menggunakan N Par test normalitas dengan uji one sample
Kolmogorov-smirnov test. Pengujian ini menjelaskan apabila

Asymp.Sig. (2-

tailed) nilai signifikansinya berada diatas 0.05 maka seluruh data memenuhi
asumsi normalitas. Tabel 4.2 di bawah ini menyajikan hasil uji normalitas data
keuangan.
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Data Sampel
====================================================
Keterangan
Jumlah Sampel
Kinerja
-------------------------------------------------------------------------------------Kolmogorov-Smirnov Z
550
1.108
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,172
----------------------------------------------------------------------------------------Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan tahun 2009-2013
4.2.2 Hasil Uji Heterokedasitas Data
Untuk menguji heterokedasitas data dilakukan dengan melihat signifikansi
yang ditemukan dalam penelitian. Signifikansi yang dihitung harus ≥ .05. Metode
pertama yang digunakan untuk menguji heterokedasitas ini adalah metode uji Park,
kalau salah satu elemen

Intellectual capital, CSR dan komisaris independen

signifikansinya masih kecil dari ≥ 0,05 atau jadi masih terjadi heterokedasitas
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data, maka digunakan metode Glejser yang mencoba mengabsolutkan variabel
independen, kalau hasil pengujiannya masih terjadi heterokedasitas data,
selanjutnya pengujian ditingkatkan dengan menggunakan metode White. Hasil
pengujian heterokedasitas memperlihatkan bahwa metode yang digunakan adalah
metode Park dan metode Glejser karena pengujian dengan menggunakan kedua
metode ini sudah menghasilkan data kinerja keuangan
heterokedasitas karena signifikansinya sudah

yang memenuhi uji

≥ 0.05. Hasil uji analisis

heterokedasitas data untuk kinerja keuangan terlihat seperti tabel 4.3 di bawah ini.
Tabel 4.3
Hasil Uji Heterokedasitas ROA
Elemen Intellectual Capital, CSR dan Kom IN
==============================================
Keterangan
__Kinerja
Park
Glejser
CEE
0,017
0,065
HCE

0,091

0,120

SCE

0,791

0,125

CSR

0,779

0,674

KOMIN
0,232
0,431
Signifikansi Minimal
0,050
0,050
------------------------------------------------------------------------------Sumber: Hasil uji Statistik Laporan keuangan perusahaan tahun
2009-2013
4.2.3 Hasil Uji Autokorelasi Data
Tujuan pengujian autokorelasi data adalah untuk menguji apakah terdapat
korelasi antar variabel yang menganggu regresi. Alat uji yang digunakan adalah N
Par test dan One sample Kolmogorov-Smirnov Test (KW test). Nilai KS yang
didapatkan harus berada ≥ 0,05. Nilai yang didapatkan berada dibawah 0,05 ini
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diartikan telah terjadi autokorelasi data dari data yang telah dikumpulkan. Dalam
penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Berdasarkan
hasil uji yang telah dilakukan memperlihatkan tidak terjadi autokorelasi data
karena nilai DW yang didapatkan adalah sebesar 2,097. Nilai DW ini lebih besar
dari nilai batas atas (du) tabel Durbin Watson test bound sebesar 1,76 tetapi
berada dibawah k-du sebesar 3,24 atau (5- 1,76) (Ghozali, 2012). Uji Durbin
Watson dan nilai asyim.sig (2 tail) yang dihasilkan ternyata semuanya berada pada
nilai yang dipersyaratkan. Hasil uji test autokorelasi dan Durbin Watson terlihat
pada tabel 4.4 di bawah ini:
Tabel 4.4
Uji Autokorelasi Data Kinerja Keuangan
==========================================
Keterangan
Kinerja Keuangan
----------------------------------------------------------------------Durbin Watson
2,097
Nilai minimal
1,760
Asyim.Sig (2 tail)
0,607
Signifikansi minimal
0.050
-----------------------------------------------------------------------Sumber: Hasil uji statisik laporan keuangan perusahaan 2009-2013
4.2.4 Hasil Uji Multikololinieritas Data
Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara
satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dapat dilihat dari nilai VIF (Variance
Inflation Factor) dan Tolerance dan dapat juga dilihat dari koefisien korelasi
antara variabel independen. Ukuran yang dipakai untuk menentukan bebas
multikololinieritas adalah nilai VIF ≤ 10 dan nilai tolerance≥ 0,10. (Ghozali,
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2012). Hasil uji multikololinieritas data disajikan pada tabel 4.5 dibawah ini.
Berdasarkan tabel

4.5 .8 di bawah terlihat hasil uji multikololinieritas data

memperlihatkan nilai ≤ 10, sedangkan tolerance yang didapatkan semuanya ≥
0,10. dengan demikian data CEE , HCE, SCE , CSR dan komisaris Independen
yang digunakan bebas dari multikololinieritas (Ghozali, 2012). Hasil yang telah
didapatkan tersebut juga dapat dijelaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan
memenuhi seluruh persyaratan dari uji asumsi klasik sehingga pengujian hipotesis
dalam penelitian ini dapat dilanjutkan.
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
=========================================
Keterangan
Tolerance
VIF
----------------------------------------------------------------------CEE
0,943
1,060
HCE
0,672
1,488
SCE
0,710
1,408
CSR
0,934
1,070
KOMIN
0,909
1,100
-----------------------------------------------------------------------Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan
4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Hasil uji statistik deskriptif secara totalitas untuk 550 buah perusahaan yang
terpilih jadi sampel penelitian terlihat pada tabel 4.6 di bawah ini. Tabel 4.6
memperlihatkan bahwa kinerja keuangan mempunyai nilai maksimum sebesar
0,42 sedangkan nilai minimumnya sebesar – 0,14 dan standar deviasi sebesar
0,08136 dan nilai rata-rata sebesar 0,0828. Perbedaan angka maksimum dengan
minimum ini tidak begitu besar. Ini menjelaskan bahwa tidak terjadi perbedaan
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yang berarti antar perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan . Kecilnya
angka standar deviasi lebih menjelaskan tidak terjadinya ketimpangan kinerja
keuangan, nilai standar deviasi sebesar 0,08230 menjelaskan tidak terjadinya
perbedaan yang besar dalam menghasilkan kinerja keuangan perusahaan yang
diteliti.
Tabel 4.6
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF
TAHUN 2009-2013

======================================================
Variabel
N
Mean
Minimum Maximum Std.Dev
-------------------------------------------------------------------------------------------ROA
CEE

550
550

.0852
.3219

-, 14
,00

,42
1,08

,08230
,18107

HCE

550

4,0717

- 1,70

9,36

2,31442

SCE

550

,6145

- ,27

,99

,20686

CSR

550

,3826

,00

,67

,08546

KOMIN

550

,2901

,15

,57

,07258

550
Valid N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sumber: Hasil uji deskriptif laporan keuangan Tahunan 2009-2013

Hasil uji statistik deskriptif CEE nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar
0.00, sedangkan nilai maksimumnya adalah sebesar 1,08 dengan rata-rata sebesar
0,18107 dari nilai minimal 1 yang diharapkan untuk mencapai kinerja yang tinggi.
Standar deviasinya adalah sebesar 0,18107. Rendahnya rata-rata CEE
menjelaskan CEE

ini

yang dimiliki perusahaan relatif rendah hanya sebahagian

kecil saja perusahaan yang memiliki CEE

yang tinggi. CEE

merupakan value

added dari asset yang digunakan untuk mencapai kinerja keuangan. Jika Nilai
CEE sama dengan 1 diartikan value added yang didapatkan perusahaan minimal
sama nilainya dengan total aset yang digunakan. Nilai 1 ini merupakan nilai yang
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terendah untuk mengkategorikan kinerja tinggi untuk masing-masing elemen
intellectual capital. Rendahnya rata-rata CEE

ini menjelaskan rendahnya value

added asset yang dicapai perusahaan dalam mencapai kinerjanya. Value added
asset yang dimaksud adalah value added yang didapatkan dari bahan baku dan
diolah sampai menjadi produk yang siap dijual. Rendahnya value added berarti
rendahnya investasi perusahaan terhadap asset yang mampu mendorong
peningkatan kinerja seperti mesin produksi, teknologi yang canggih dalam proses
produksi. Tingginya kemampuan operasional perusahaan sangat tergantung pada
investasi perusahaan aset yang dicerminkan oleh CEE .
Nilai minimum HCE adalah -1,70, sedangkan nilai maksimum adalah
9,360 dengan rata-rata sebesar 4,0717 dan standar deviasi sebesar 2,31442.
Besarnya perbedaan antara nilai maksimum dengan minimum dan dibuktikan
dengan besarnya standar deviasi yang menjelaskan cukup tingginya ketimpangan
HCE antar perusahaan. Tingginya nilai rata-rata HCE menjelaskan tingginya nilai
HCE yang dimiliki perusahaan (standar minimal 1). Nilai HCE yang tinggi
menjelaskan bahwa seluruh perusahaan sudah mempunyai mempunyai human
capital yang kompeten dan ahli dibidangnya, ini juga berarti human capital yang
dimiliki perusahaan sudah dibayar dengan harga yang tinggi dalam melakukan
pekerjaannya.
Hasil uji SCE dari statistik deskriptif menjelaskan nilai minimum sebesar
0,270 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,990 dengan standar deviasi
0,20686, memiliki perbedaan cukup besar secara keseluruhan. Nilai rata-rata
sebesar 0,6145 menjelaskan nilai SCE yang dimiliki perusahaan sudah cukup
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tinggi dari standar minimal 1, dan hanya sedikit saja perusahaan yang mempunyai
nilai SCE yang rendah. Hal Ini terlihat rendahnya nilai minimum sedangkan
tingginya nilai rata-rata menjelaskan hanya sedikit perusahaan yang mempunyai
nilai SCE yang rendah.
Nilai maksimum CSR adalah sebesar 0,67 sedangkan nilai minimum
sebesar 0,00 dan

standar deviasi yang dihitung adalah sebesar 0,08546,

sedangkan rata-ratanya sebesar 0,3826. Hal ini menunjukkan pelaksanakan CSR
adalah sebesar 38,26% dari standar yang telah ditentukan. Rendahnya rata-rata
penerapan CSR ini memperlihatkan bahwa penerapan CSR belum seperti yang
diharapkan, hanya sedikit sekali perusahaan yang menyadari pentingnya arti
lingkungan sehingga pelaksanaan CSR seperti anjuran pemerintah mereka
laksanakan tidak sepenuh hati.
Hasil komisaris independen hasil statistik deskriptif memperlihatkan nilai
minimum sebesar 0,15 dan nilai maksimumnya sebesar 0,57 dengan standar
deviasi sebesar 0,07258, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 0,3826. Hasil ini
menjelaskan bahwa komisaris independen kurang mampu menjalankan tugasnya
dengan baik yang terlihat dari jarak maksimum-minimum yang rendah. Standar
devisi yang rendah mencerminkan pelaksanaan fungsi komisaris independen itu
tidak begitu berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
4.4 Hasil Uji Hipotesis
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka dilakukan pengujian
dengan menguji lebih dahulu pengaruh Intellectual capital dan CSR
komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

serta

Pengujian dilakukan baik
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secara total (550 buah) ataupun secara parsial (pertahun). Besarnya pengaruh
Intellectual capital, CSR dan komisaris independen sangat penting karena akan
memperlihatkan pengaruh dari semua elemen-elemen yang diuji. Hasil uji ini
menjadi dasar utama dalam menentukan hipotesis selanjutnya. Hasil uji ini
terlihat dalam tabel 4.7 sedangkan tabel 4.8

sampai 4.12 untuk pehitungan

parsialnya.
Tabel 4.7
INTELLECTUAL CAPITAL , CSR DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TOTAL
TERHADAP KINERJA KEUNGAN

============================================
Variabel
Exp
Koe
t hit Sig
Sign
Reg
-----------------------------------------------------------------------------

CEE
+
,300
8,661
0,000
HCE
+
,229
5,465
0,000
SCE
+
,215
5,173
0,000
CSR
+
,088
2,577
0,000
Komin
+
,188
5,444
0,000
-------------------------------------------------------------------------------------------F hit
71,545
0,000
R2
0,397
Adj. R2
0,391
______________________________________________________________
Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan 2009-2013.

Tabel 4.7 menjelaskan koefisien determinasi (Adj. R2) secara total terhadap
kinerja keuangan sebesar 0,391. Hasil ini menjelaskan secara total
capital, CSR

Intellectual

dan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap

kinerja keuangan. Besar pengaruhnya itu sebesar 0,391 atau 39,1 %.

Hasil

statistik secara parsial (tahunan) untuk tahun 2009 menemukan besar pengaruh
Intellectual capital, CSR dan komisaris independen berpengaruh secara positif
terhadap kinerja keuangan. Besar pengaruhnya adalah sebesar 0,278 atau 27,8%
seperti terlihat pada tabel 4.8 dibawah ini.
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Tabel 4.8

INTELLECTUAL CAPITAL , CSR DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN TAHUN 2009

=================================================

Variabel
Exp
Koe
t hit
Sig
Sign
Reg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEE
+
.406
4.496
0,000
HCE
+
.410
2.753
0,007
SCE
+
-.002
- .019
0,985
CSR
+
.206
2.343
0,021
Komin
+
.160
1.736
0,086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F hit
8.394
0,000
R2
0,316
Aj R2
0,278

==================================================
Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan 2009.

Hasil statistik untuk tahun 2010 juga menemukan
CSR

Intellectual capital.

dan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap kinerja

keuangan sebesar 0,324 (tabel 4.9)

Tabel: 4.9
INTELLECTUAL CAPITAL CSR DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN TAHUN 2010
===================================================
Variabel
Exp
Koe
t hit
Sig
Sign
Reg
---------------------------------------------------------------------------------------

CEE
+
.314
3.887
.000
HCE
+
.178
1.885
.062*
SCE
+
.174
1.784
.077*
CSR
+
.049
.639
.524
KOMIN
+
.247
3.174
.002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------F hit
12.221
.000
R2
.353
Aj R2
.324

======================================================
* signifikan pada 0,1
Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan 2010
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Hasil statistik untuk periode tahun 2011 juga memperlihatkan bahwa
Intellectual capital, CSR dan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja
keuangan.

Pengaruh yang didapatkan adalah pengaruh yang positif. Besar

pengaruh yang ditemukan adalah sebesar 0,415, seperti yang terlihat dalam tabel
4.10 dibawah ini.
Tabel: 4.10
INTELLECTUAL CAPITAL , CSR DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN TAHUN 2011
===================================================
Variabel
Exp
Koe
T hit
Sig
Sign
Reg
---------------------------------------------------------------------------------------.260
3.379
.001
CEE
+
.292
2.854
.005
HCE
+
.192
1.984
.050
SCE
+
.027
.363
.718
CSR
+
.274
3.681
.000
Kom in
+
----------------------------------------------------------------------------------------------------

F hit
R2
Aj R 2

.441

16.681

.000

.415

====================================================
Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan 2011.
Periode tahun 2012, hasil statistik juga menemukan Intellectual capital
dan CSR serta komisaris independen terhadap kinerja keuangan berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 0,420 (tabel 4.11).
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Tabel: 4.11
INTELLECTUAL CAPITAL, CSR DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN TAHUN 2012
======================================================
Variabel
Exp
Koe
T hit
Sig
Sign
Reg
-------------------------------------------------------------------------------------------SEE
+
.391
5.125
.000
HCE
+
.237
2.725
.007
SCE
+
.196
2.252
.026
CSR
+
.203
2.785
.006
Kom in
+
-.003
-.038
.370

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F hit
R2
Aj R2

.445

17.499

.000

.420

=====================================================
Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan 2012
Hasil statistik untuk tahun 2013 menemukan besar pengaruh Intellectual
capital, CSR

dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan juga

memperlihatkan hasil yang positif, dengan kata lain Intellectual capital, CSR dan
komisaris independen

berpengaruh secara positif

terhadap kinerja keuangan

sebesar 0,510 atau 51% seperti terlihat pada tabel 4.12. . Tafsiran nilai dan
persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
Guilford (1956) menjelaskan apabila pengaruhnya di bawah 40% maka termasuk
dalam kuartil 1 dengan peringkat kategori rendah.
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Tabel. 4.12
INTELLECTUAL CAPITAL , CSR, DAN
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN TAHUN 2013
======================================================
Variabel
Exp
Koe
T hit
Sig
Sign
Reg
-------------------------------------------------------------------------------------------CEE
+
.374
5.011
.000
HCE
+
.274
3.107
.002
SCE
+
.169
1.976
.051*
CSR
+
.031
.427
.670
Kom in
+
.273
3.855
.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F hit
23.282
.000
R2
.533
Aj R 2
.510
=======================================================
*
signifikan pada 0,1
Sumber: Hasil uji statistik laporan keuangan perusahaan 2013
Tabel Guilford menjelaskan apabila besar pengaruhnya ≥40% - ≤60%

termasuk kategori sedang (median) selanjutnya jika berada ≥60% - ≤80% ,
termasuk kategori tinggi dan jika berada ≥80% termasuk kategori sangat tinggi.
Atas dasar inilah bisa diketahui tinggi rendahnya pengaruh suatu variabel terhadap
variabel terikatnya.
Tabel 4.13
TAFSIRAN NILAI DAN PERSENTASE
=============================================================
Minimum
Kuartil 1
Median
Kuartil 3
Maksimum
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
20 %

40%

60 %

80 %

100%
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Hasil pengaruh

Intellectual capital, CSR dan komisaris independen

terhadap kinerja keuangan pada tabel 4.14 diringkas untuk memperlihatkan
kinerja keuangan secara lengkap yang dihasilkan oleh intellectual capital dan
CSR serta komisaris independen. Besarnya pengaruh Intellectual capital dan CSR
serta komisaris independen terhadap kinerja keuangan bila dihubungkan dengan
tabel Guilford maka bisa dijelaskan bahwa pengaruhnya secara totalitas (550 buah)
termasuk kategori rendah karena besarnya pengaruh tersebut dibawah 40%.
Tabel 4.14
RINGKASAN HASIL INTELLECTUAL CAPITAL ,
CSR DAN KOMISARIS INDEPENDEN TOTAL
DAN PARSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
================================================
Variabel
Sig
Aj R 2
Kategori
.
________
_____ Guilford __ .
IC dan CSR Tot
0,000
0,391
Rendah
2013
2012
2011
2010
2009

0.000
0,000
0.000
0,000
0.000

0,510
0,420
0,415
0,324
0,278

Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah

================================================
Sumber : Hasil statistik laporan keuangan perusahaan tahun 2009-2013
Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hasil statistik telah menemukan
bahwa intellectual capital, CSR dan komisaris independen berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan baik ditinjau secara keseluruhan (550 buah sampel)
ataupun secara parsial (tahunan). Besarnya pengaruh intellectual capital dan CSR
serta komisaris independen terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan (550
buah sampel) termasuk kategori rendah, sedangkan untuk parsialnya ada yang
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kategori sedang dan adapula kategori rendah. Besarnya pengaruh intellectual
capital dan CSR dan komisaris independen secara parsial semenjak tahun 2011
sudah mencapai kategori sedang terhadap kinerja keuangan.
Berdasarkan

kepada

hasil

kinerja

keuangan

yang

telah

dicapai

memperlihatkan kinerja perusahaan secara total memang masih rendah karena
berada dibawah 40% atau lebih tepatnya hampir berada dikategori sedang. Secara
parsial terlihat hanya untuk tahun 2009 dan 2010 saja yang kinerjanya rendah
sesudah melewati periode tersebut terlihat kinerja yang dicapai perusahaan terus
meningkat. Secara totalitas bisa dikatakan kinerja keuangan setiap tahunnya terus
meningkat.
Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1 yaitu CEE berpegaruh terhadap kinerja keuangan. Pengujian
untuk menguji pengaruh CEE

terhadap kinerja keuangan digunakan pengujian

statistik uji t yang telah dihitung melalui uji hipotesis. Pengujian dilakukan baik
secara total maupun secara parsial (tahunan)
Hasil statistik untuk pengujian hipotesis 1 yang sudah dilakukan
memperlihatkan bahwa CEE berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan baik yang
Besarnya pengaruh CEE

dihitung secara totalitas maupun secara parsial.

terhadap kinerja keuangan secara totalitas termasuk

kategori rendah. Rendahnya pengaruh CEE secara totalitas menunjukkan kinerja
jangka panjang perusahaan kurang begitu baik. Kurangnya kinerja perusahaan
juga diperlihatkan oleh nilai mean yang dimilikinya terlihat rendah. Lengkapnya
terlihat pada tabel 4.15 yang merupakan ringkasan dari tabel-tabel 4.7 sampai
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tabel 4.12 yang sudah dihitung di atas, lengkapnya terlihat seperti tabel 4.15 di
bawah ini.
Tabel 4.15
PENGARUH CEE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
=========================================================
Variable Sign
Mean
∆
______KinerjaKeuangan _____
Kategori
Exp
Mean
Sig
Coefficient Guilford
-------------------------------------------------------------------------------------------CEE total
.3362
.000
.300
Rendah
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE

2013
2012
2011
2010
2009

+
+
+
+
+

.3494
.3662
.3142
.3223
.2925

-.0168
.0520
-.0081
.0298
.0000

.000
.000
.001
.000
.000

.374
.391
.260
.314
.306

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

==========================================================
Sumber : Ringkasan hasil statistik laporan keuangan 2009-2013
Perhitungan secara parsial juga memperlihatkan kategori yang sama yaitu
termasuk kategori rendah. Hasil statistik juga juga memperlihatkan semakin tinggi
nilai mean CEE yang dimiliki perusahaan maka pengaruhnya terhadap kinerja
keuangan juga terlihat semakin besar demikian sebaliknya kalau nilai mean CEE
menurun maka akan diikuti pula dengan menurunnya pengaruh CEE terhadap
kinerja. Perubahan mean CEE

setiap tahunnya tergantung kepada

kondisi

ekonomi disaat itu. Hal ini menjelaskan semakin tinggi penjualan yang dicapai
perusahaan maka mean CEE

juga semakin meningkat dan itu juga berarti

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan juga semakin meningkat.
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Bila dilihat hasil statistik deskriptif ternyata nilai mean dari CEE

ini

terendah dari seluruh elemen Intellectual capital pada periodenya masing-masing.
Misalnya untuk tahun 2013 hanya sebesar 0,3494 dibandingkan dengan HCE
sebesar 4,2272, SCE sebesar 0,6374. Walaupun nilai rata-rata CEE

merupakan

nilai yang paling terendah diantara elemen intellectual capital tetapi menghasilkan
pengaruh yang paling tinggi diantara elemen-elemen Intellectual capital terhadap
kinerja kuangan.
Pengaruh ini kalau dihubungkan dengan tabel Guilford (1956) besarnya
pengaruh CEE

ini termasuk rendah dan berada dalam kuartil 1 karena

pengaruhnya berada dibawah 40 %. Hasil analisis statistik penelitian ini
menjelaskan CEE

dengan nilai rata-rata terendah dalam kelompok intellectual

capital namun mampu memberikan pengaruh yang relatif tertinggi diantara
elemen-elemen intellectual capital terhadap kinerja keuangan.
4.4.2 Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis 2 menyatakan HCE berpengaruh terhadap kinerja keuangan
untuk menguji

pengaruh HCE terhadap kinerja keuangan tersebut digunakan

pengujian statistik uji t yang telah dilakukan pada pengujian Intellectual capital,
CSR dan komisaris independen sebelumnya.
Hasil pengujian statistik tentang pengaruh HCE terhadap kinerja keuangan
yang dihitung berdasarkan total menemukan bahwa human capital effisiency
(HCE) yang dimiliki perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan.
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Hasil statistik juga menemukan secara total dengan nilai mean yang tinggi yakni
sebesar 3.8313 besar pengaruhnya terhadap kinerja hanya sebesar 22,9 % yang
berarti juga termasuk rendah. Hasil ini juga menjelaskan bahwa kinerja HCE
dalam jangka menengah lima tahunan kinerja yang dihasilkan juga rendah.
Pengujian secara parsial juga menunjukkan hasil yang sama dengan kata
lain HCE juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
dengan kategori rendah. Nilai mean dari HCE yang dimiliki perusahaan sangat
tinggi tinggi sekali bila dibandingkan dengan elemen lainnya. Hasil tabel
memperlihatkan secara relatif menemukan setiap adanya kenaikan mean HCE
maka kinerja perusahaan akan turun kecuali untuk tahun 2013, naiknya nilai juga
diikuti oleh kenaikan pengaruhnya terhadap kinerja.

Tabel 4.16
PENGARUH HCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
=======================================================
Variable Sign
Mean
∆
Kinerja Keuangan Kategori
Exp
Mean
Sig
Coefficient Guilford
---------------------------------------------------------------------------------------------HCE total
+
3,8313
.000
.229
Rendah
HCE 2013 +
4.2272 .2825
.002
.274
Rendah
HCE 2012
+
3.9447 .1490
.007
.237
Rendah
HCE 2011
+
3.7957 -.0276
.005
.292
Rendah
*
HCE 2010
+
3.8233 .1545
.062
.178
Rendah
HCE 2009
+
3.6688
0
.020
.410
Sedang ..
========================================================
* :
signifikan pada tingkat .10
Sumber : Ringkasan hasil statistik laporan keuangan 2009-2013
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Besarnya pengaruh HCE di dalam intellectual capital, CSR dan komisaris
independen setiap tahunnya berbeda. Bila dicermati terjadinya penurunan tahun
2011 tersebut tidak melebihi kenaikannya dari tahun sebelumnya sehingga dapat
dikatakan manajemen pada dasarnya terus menaikkan nilai HCE setiap tahun
(lihat tabel 4.16).
Kenaikan mean HCE sebesar 0.2825 pada tahun 2013 hanya diikuti
dengan kenaikan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan ROA sebesar 0,037
(0,274 - 0,237). Tahun 2012 kenaikan mean HCE sebesar 0,149. diiringi dengan
penurunan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan ROA sebesar 0,055. Tahun
2011 terjadi penurunan mean HCE sebesar 0,276 tetapi pengaruhnya terhadap
kinerja keuangan ROA meningkat sebesar 0,114 sedangkan untuk tahun 2010,
kenaikan mean HCE sebesar 0,1545 juga diikuti dengan penurunan pengaruhnya
terhadap sebesar 0,091.
Hasil perubahan HCE tersebut menjelaskan bahwa setiap kali ada kenaikan
mean HCE maka secara relatif akan terjadi penurunan pengaruh HCE terhadap
kinerja keuangan, sebaliknya kalau terjadi penurunan mean HCE maka akan terjadi
kenaikan pengaruh HCE terhadap kinerja keuangan. Hal yang berbeda hanya terjadi
pada tahun 2013 dimana kenaikan mean HCE juga diikuti dengan kenaikan
pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.
Bila dilihat dari sisi analisis deskriptif ternyata nilai mean dari HCE ini
relatif semuanya mendekati poin 4 dari minimal 1 untuk mencapai kinerja tinggi .
Hasil statistik ini menjelaskan bahwa dengan nilai mean yang paling tinggi
diantara elemen intellectual capital, CSR dan komisaris independen namun
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pengaruh HCE termasuk kategori rendah.

HCE yang tinggi seharusnya

mencerminkan tingginya kemampuan dan kompetensi yang tinggi yang dimiliki
oleh perusahaan, namun hasil penelitian menemukan walaupun nilai mean HCE
tinggi tetapi kinerja yang dihasilkan rendah dan berada di kuartil 1. Hasil secara
keseluruhan

dapat dijelaskan HCE berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan namun besar pengaruhnya tersebut masih kategori
rendah.
4.4.3 Pengujian Hipotesis 3
Hipotesis 3 adalah

SCE

berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengujian untuk menguji pengaruh SCE terhadap kinerja keuangan digunakan
pengujian statistik t. Gambar 4.17 di bawah ini memperlihatkan hasil uji statistik
pengaruh SCE terhadap kinerja keuangan.

Tabel 4.17
PENGARUH ELEMEN SCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
==============================================================
Variable
Sign
Mean
∆
Kinerja keuangan
Kategori
Exp
Mean
Sig Coefficient
Guilford
---------------------------------------------------------------------------------------------SCE total
+
.6234
.000
.215
Rendah
SCE 2013
+
.6374 -.0065
.051*
.169
Rendah
SCE 2012
+
.6439 .0520
.026
.196
Rendah
SCE 2011
+
.5919 -. 0116
.050
.192
Rendah
SCE 2010
+
.6035 -.0096
.077*
.174
Rendah
SCE 2009
+
.6131 .0000
.985
`- .002
---------------------------------------------------------------------------------------------* :
Signifikan pada tingkat .10
Sumber : Ringkasan hasil statistik laporan keuangan 2009-2013
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Hasil pengujian statistik yang memperlihatkan pengaruh SCE terhadap
kinerja keuangan yang dihitung berdasarkan total menemukan bahwa structural
capital effisiency (SCE ) yang dimiliki perusahaan berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan. Besarnya pengaruh SCE ini terhadap
kinerja keuangan

dikategorikan rendah. Berdasarkan hasil ini bisa dijelaskan

bahwa kinerja SCE dalam jangka menengah lima tahunan termasuk kategori
rendah.
Hasil statistik secara parsial menemukan SCE berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan hanya untuk tahun 2009 yang
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan besar
signifikansi yang didapatkan lebih besar dari yang sudah ditetapkan. Pengaruh
SCE terhadap kinerja keuangan selalu meningkat, tetapi di tahun 2013 terjadi
penurunan. Penurunan pengaruh ini juga diikuti oleh penurunan besarnya investasi
terhadap SCE . Besar pengaruh SCE

tersebut dikategorikan rendah. Turun

naiknya nilai mean SCE memperlihatkan perbedaan yang tidak tinggi. Ini
menjelaskan bahwa perusahaan tidak melakukan tambahan investasi terhadap
SCE ini dan ini juga berarti turun naiknya tersebut akibat pengaruh dari kinerja
yang dicapai perusahaan di tahun itu. Hasil pengujian statistik yang
memperlihatkan pengaruh SCE

terhadap kinerja keuangan yang dihitung

berdasarkan total menemukan bahwa structural capital effisiency (SCE ) yang
dimiliki perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan. Besarnya pengaruh SCE ini terhadap kinerja keuangan dikategorikan
rendah.
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4.4.4 Pengujian Hipotesis 4.
Hipotesis 4 adalah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil uji
yang telah dilakukan

memperlihatkan besarnya pengaruh

CSR

ini yang

dilakukan perusahaan terhadap kinerja keuangan seperti terlihat pada tabel 4.18 di
bawah ini.
Tabel 4.18
PENGARUH CSR TERHADAP KINERJA KEUANGAN
=========================================================
Variable
Sign
Mean
∆
Kinerja keuangan
Kategori
Exp
Mean
Sig
Coefficient Guilford
-------------------------------------------------------------------------------------------------CSR total
+
.3887
.010
.088 Rendah
CSR 2013
+
.3892
-.0096
.670
.031
CSR 2012
+
.3988
.0097
.006
.203 Rendah
CSR 2011
+
.3891
.0129
.718
.027
CSR 2010
+
.3762
.0104
.524
.049
CSR 2009
+
.3658
000
.021
.206
Rendah
__________________________________________________________________
Sumber : Hasil statistik laporan keuangan perusahaan tahun 2009-2013
Hasil pengujian statistik tentang pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan
yang

dihitung

berdasarkan

total

menemukan

bahwa

corporate

social

responsibility (CSR) yang dimiliki perusahaan berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Walaupun positif tetapi

besarnya pengaruh CSR secara total termasuk kategori rendah bahkan bisa
dikatakan sangat rendah sekali. Sangat rendahnya pengaruh CSR ini menjelaskan
bahwa perusahaan dalam jangka menengah lima tahunannya menjalankan CSR
tidak sepenuh hati dan hanya untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh
pemerintah. Hal ini terlihat pengaruhnya termasuk kategori rendah.
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Hasil statistik secara parsial menjelaskan untuk tahun 2010, 2011 dan
tahun 2013 CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan
signifikansi yang dihasilkan melebihi dari yang telah dipersyaratkan, hanya untuk
tahun 2009 dan tahun 2012 saja yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja
keuangan walaupun pengaruhnya positif tetapi kategorinya termasuk rendah. Nilai
mean CSR ini setiap tahunnya relatif terus bertambah. Penambahan nilai mean
CSR ini terlihat tidak membawa pengaruh kepada hasil kinerja keuangan yang
dicapainya. Secara relatif tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja. Hasil ini
semakin memperkuat bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan
hanyalah memenuhi kewajiban saja.
4.4.5 Pengujian Hipotesis 5.
Hipotesis 5 yang diajukan adalah komisaris independen berpengaruh
secara positif terhadap kinerja keuangan. Hasil uji yang telah dilakukan
memperlihatkan besarnya pengaruh

komisaris independen ini yang dilakukan

perusahaan terhadap kinerja keuangan seperti terlihat pada tabel 4.19.
Hasil pengujian statistik tentang pengaruh komisaris independen (Kom In)
terhadap kinerja keuangan yang dihitung berdasarkan total menemukan bahwa
komisaris independen yang dimiliki perusahaan berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan walaupun positif tetapi besarnya
pengaruh Kom In secara total tersebut termasuk kategori rendah. Sangat
rendahnya pengaruh Kom In ini terhadap kinerja secara total menjelaskan bahwa
keberadaan Kom In sebenarnya kurang begitu diperlukan oleh perusahaan, jadi
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keberadaannya hanya untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja.

Tabel 4.19
PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
==========================================================
Variable
Sign
Mean
∆
Kinerja keuangan
Kategori
Exp
Mean
Sig
Coefficient Guilford
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kom in total
+
.2901
- 0
.000
.188
Rendah
Kom In 2013
+
.2903
-.0999
000
.273
Rendah
Kom In 2012
+
.3902
.1143
.370
. - .003
Kom In 2011
+
.2759
-.0052
.000
.274
Rendah
Kom In 2010
+
.2811
-.0023
.002
.247
Rendah
Kom In 2009
+
.2834
0
.086 *
.160
Rendah
__________________________________________________________________
*
: Singnifikan pada .10
Sumber : Hasil statistik laporan keuangan perusahaan tahun 2009-2013
Hasil statistik secara parsial menjelaskan untuk hanya untuk tahun 2012
yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Signifikansi yang dihasilkan
melebihi dari yang telah dipersyaratkan. Komisaris independen ini berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan namun besar pengaruhnya
tersebut termasuk kategori rendah. Nilai mean Kom In yang dicapai perusahaan
juga bersifat turun naik. Perubahan nilai mean tidak disebabkan oleh kinerja yang
dicapai perusahaan tetapi terjadi karena adanya perubahan sampel dalam
penelitian ini. Jumlah personal dari komisaris independen tidak pernah berkurang
yang ada hanya penambahan personal. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan
OJK yang menentukan jumlah minimalnya dan sifatnya wajib.
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil perhitungan statistik menjelaskan, bahwa intelectual capital dan
CSR serta komisaris independen berpengaruh

secara positif

dan signifikan

terhadap kinerja keuangan perusahaan baik dihitung secara total maupun parsial.
Pengaruh intelectual capital, CSR, dan komisaris independen terhadap kinerja
keuangan secara total menunjukkan kinerja yang rendah disebabkan pengaruhnya
tersebut menurut Guilford ≤ 40%.

Hasil yang berbeda ditemukan jika

dibandingkan dengan pengaruh intelectual capital, CSR, dan

komisaris

independen terhadap kinerja keuangan yang dihitung secara parsial. Pengaruh
intelectual capital, CSR, dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan
terlihat mengalami peningkatan. Mulai tahun 2011 kategori yang dicapainya
termasuk sedang karena pengaruhnya sudah berada di atas 40%,

sedangkan

tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 dan 2010 masih masuk kategori rendah
karena berada masih di bawah 40%. Hasil ini menjelaskan bahwa dengan segala
keterbatasan yang dimiliki perusahaan, manajemen selalu berusaha untuk
meningkatkan kinerja keuangan ROA perusahaan, dalam situasi ini manajemen
perusahaan berhasil melakukannya.
Rendahnya pengaruh intelectual capital, CSR, dan komisaris independen ini
terhadap kinerja keuangan memerlukan analisis dan interpretasi yang tajam atas
masing-masing elemen intellectual capital, CSR, dan komisaris independen untuk
menjelaskan mengapa pengaruhnya tidak maksimal seperti yang dibahas berikut
ini:
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4.6.1 Capital Employed Effisiency (CEE ) dan Kinerja Keuangan
Hasil penelitian menemukan bahwa CEE

total berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan kategori rendah. Hasil penelitian
juga menemukan bahwa CEE

secara parsial juga berpengaruh secara positif

terhadap kinerja keuangan. Besarnya pengaruh CEE terhadap kinerja keuangan
termasuk kategori rendah menurut Guilford (1956).
CEE

merupakan Value added yang diperoleh

manajemen karena

menjalankan aktivitas perusahaan dengan menggunakan asset yang dimiliki oleh
perusahaan. Rendahnya pengaruh CEE ini terhadap kinerja keuangan disebabkan
mean CEE yang dimiliki perusahaan sangat rendah sekali.

Mean CEE yang

rendah dapat diartikan aset produksi yang dimiliki perusahaan sudah tidak effektif
dan effisien untuk meningkatkan kinerja. Kata lain yang bisa menjelaskan adalah
mesin-mesin produksi yang dimiliki perusahaan sudah kuno dan kapasitas yang
dimiliki sangat terbatas sekali dan sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi
keinginan konsumennya. Kinerja keuangan perusahaan yang terus naik
mencerminkan adanya usaha manajemen untuk terus meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan, walaupun usaha ini terlihat berhasil dalam jangka pendek
namun secara total perusahaan belum mampu mencapai kinerja yang tinggi kalau
perusahaan masih menggunakan aset produksi yang selama ini dimilikinya.
Peningkatan kinerja hanya bisa dicapai jika perusahaan bisa meningkatkan
nilai mean CEE nya dengan arti kata menambah investasi capital asset nya.
Penambahan atau penukaran aset dengan aset yang lebih canggih dan effisien
akan bisa meningkatkan produksi serta lebih bisa memenuhi keinginan
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konsumennya. Peningkatan produksi akan mengakibatkan meningkatnya aktivitas
perusahaan. Peningkatan aktivitas tersebut juga

berpengaruh terhadap

peningkatan penjualan. Meningkatnya penjualan juga akan berpengaruh terhadap
pengelolaan aset perusahaan yang semakin effektif dan effisien.
Rendahnya nilai CEE

membawa pengaruh negatif kepada elemen

intellectual capital dan CSR serta komisaris independen karena aset yang dimiliki
perusahaan tersebut tidak mampu bekerja dengan effektivitas yang tinggi.
Rendahnya tingkat aktivitas perusahaan menyebabkan elemen-elemen yang lain
yang mempengaruhi kinerja keuangan tidak bisa bekerja dengan baik.
Mesin produksi yang bekerja secara tidak effektif dan effisien ini tidak
mampu tidak mampu dideteksi oleh manajemen dan komisaris independen
perusahaan. Fihak manajemen

tidak menyadari

hal ini bisa terjadi, hal ini

disebabkan manajemen melihat kinerja perusahaan yang terus naik. Fihak
manajemen dan komisaris independen berasumsi selama kinerja perusahaan terus
meningkat maka manajemen telah mampu menjalankan operasi perusahaan
dengan baik secara effektif dan effisien. Hal ini terlihat dari nilai mean CEE yang
dimiliki perusahaan turun naik tetapi cendrung kearah yang positif atau naik.
Walaupun ada kecendrungan naik tetapi besar kenaikan tersebut sangat kecil.
Hal ini menjelaskan kenaikan mean CEE tersebut disebabkan kinerja
perusahaan yang cendrung naik dan juga ditunjang oleh situasi ekonomi yang juga
terus membaik jadi bukan disebabkan oleh adanya investasi baru yang dilakukan
oleh fihak manajemen. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa nilai mean CEE
tersebut cendrung meningkat.
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Fihak manajemen kalau seandainya terus mempertahankan konsep yang
seperti ini maka kinerja perusahaan dalam jangka panjang akan selalu rendah
karena ketidak mampuan mesin untuk lebih meningkatkan produksinya, dengan
kata lain kalau manajemen dan dewan komisaris ingin peningkatan kinerja yang
lebih cepat maka investasi terhadap aset produksi (CEE) harus segera dilakukan.
CEE (capital employed effisiency) mencerminkan kemampuan perusahaan
dalam mengelola sumber dayanya berupa capital asset yang dimiliki perusahaan.
CEE

merupakan value added yang didapatkan dari selisih penjualan dengan

harga pokok produksi dibagi dengan total aset tapi tidak termasuk biaya upah.
Atas dasar tersebut terlihat CEE merupakan value added dari bahan baku setelah
diolah dari mesin produksi dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Nilai yang diharapkan minimal adalah satu untuk mencapai kinerja intelectual
capital yang tinggi (top performer). Nilai satu diartikan total value added yang
diperoleh perusahaan sama dengan total asset yang dimiliki perusahaan.
CEE

(value added capital assets) merupakan kunci keberhasilan

perusahaan untuk mencapai keinginan shareholder dan calon investor. Keinginan
yang akan dicapai adalah perusahaan tetap eksis di masa yang akan datang dan
terus berkembang, dengan demikian adanya CEE menjadi tumpuan harapan agar
dapat mencapai tujuan tersebut.
Hasil penelitian deskriptif menemukan bahwa mean CEE sangat rendah.
Rendahnya nilai CEE selama periode penelitian ini menunjukkan belum adanya
keinginan manajemen untuk meningkatkan investasi terhadap CEE

khususnya

investasi terhadap aset produksi. Disisi lain walaupun nilai mean CEE

rendah,
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paling rendah diantara elemen-elemen intellectual capital tetapi

mempunyai pengaruhnya paling besar
semakin memperkuat bahwa CEE

terhadap kinerja keuangan. Hasil ini
adalah alat yang sangat vital untuk

meningkatkan aktivitas dan kinerja perusahaan di masa mendatang.
Manajemen perusahaan sudah salah persepsi dalam meningkatkan kinerja
keuangan dengan kata lain rendahnya kinerja keuangan disebabkan rendahnya
investasi perusahaan dalam Capital Asset. Kurang canggihnya teknologi yang
digunakan berefek juga kepada

kurangnya variasi produk yang dihasilkan.

Kurangnya variasi produk berefek negatif kepada penjualan. Perusahaan kurang
mampu bersaing dengan perusahaan lain menye-babkan tingkat penjualan produk
menjadi rendah.
Peningkatan CEE

oleh perusahaan sangat perlu dilakukan. Kreativitas

manajemen menciptakan produk yang inovatif sesuai kebutuhan pelanggan juga
sangat diperlukan. Misalnya menambah fungsi produk,

memperkecil ukuran

produk ataupun lainnya oleh pelanggan sebagai produk baru sebagai
penyempurnaan dari produk lama.
Nilai CEE yang tinggi mencerminkan kemampuan manajemen yang tinggi
memenuhi keinginan konsumen yang didukung dengan teknologi produksi yang
canggih dengan harga yang layak sehingga produknya disukai oleh konsumen.
CEE merupakan totalitas cerminan kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya.
CEE yang tinggi berefek positif kepada kinerja keuangan perusahaan.
Bisa disimpulkan untuk meningkatkan kinerja dimasa depan, perusahaan
perlu

meningkatkan investasi terhadap CEE dengan kata lain melakukan
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pembelian mesin-mesin baru yang canggih sehingga mampu meningkatkan
effesiensi dan effektivitas dalam proses produksi. Meningkatnya efisiensi dan
efektivitas dalam proses produksi berarti harga pokok produksi
rendah.

Harga pokok yang

dapat

lebih

rendah akhirnya dapat menurunkan harga jual

sehingga perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan sejenis. Turunnya harga
jual produk akan meningkatkan penjualan dan akhirnya akan meningkatkan laba.
Meningkatnya laba akhirnya juga akan menaikkan CEE

dan juga akan

menaikkan kinerja perusahaan.
4.5.2 Value Added Human capital (HCE) dan Kinerja Keuangan
Hasil statistik secara total menjelaskan HCE berpengaruh berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil analisis statistik deskriptif
dari penelitian ini memperlihatkan nilai HCE ini sangat tinggi (diatas 1).
HCE merupakan kemampuan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan
mencakup unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, kemampuan
inovasi, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, keahlian, kepemimpinan,
keterampilan manajerial dan kewirausahaan, pengalaman sebelumnya, kapasitas
kerja tim, fleksibilitas dan sebagainya.
Nilai mean HCE yang tinggi mencerminkan human capital yang dimiliki
perusahaan sudah mempunyai talenta yang tinggi dalam menjalankan operasi
perusahaan.

HCE yang tinggi seharusnya menghasilkan kinerja keuangan yang

tinggi juga. Hasil penelitian menemukan HCE berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan, tetapi pengaruhnya rendah terhadap kinerja keuangan.
Rendahnya pengaruh HCE disebabkan kapasitas perusahaan yang rendah, produk
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yang kurang bervariasi. Efeknya adalah HCE yang dimiliki perusahaan tidak
mampu berbuat maksimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan, walaupun
demikian kondisi yang dihadapi oleh HCE masih mampu berbuat yang terbaik
bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualannya. Hal ini terbukti terus
meningkatnya kinerja perusahaan.
Nilai mean HCE setiap tahunnya selalu berubah. Tahun 2012 dan 2013
terlihat naik, tetapi bila diperhatikan secara seksama ternyata kenaikan HCE
ditahun 2012 melebihi penurunan dari tahun sebelumnya. Ini bisa diartikan
sebenarnya setiap tahun manajemen terus menaikkan nilai HCE, walaupun secara
sekilas terlihat turun naik.
Kenaikan relatif mean HCE ini justru memicu penurunan pengaruh HCE
terhadap kinerja keuangan. Kenaikan mean HCE relatif setiap tahun, ini
menjelaskan bahwa manajemen berasumsi untuk meningkatkan kinerja keuangan
dimasa yang akan datang maka harus didukung oleh human capital yang
mempunyai kompentensi yang tinggi. Human capital yang mempunyai
kompentensi tinggi ini bisa didapatkan oleh

manajemen dengan membayar

dengan harga tinggi. Membayar human capital dengan harga tinggi inilah yang
memicu makin meningkatnya mean HCE setiap tahun.
Tindakan yang diambil manajemen secara teoritis ada benarnya, karena
human capital adalah penentu utama keberhasilan perusahaan

serta

sumber

utama keunggulan kompetitf. Jadi semakin tinggi human capital yang dimiliki
perusahaan maka perusahaan tersebut akan makin effektif. Manajemen kurang
menyadari yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja adalah elemen
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intellectual capital yang seimbang, dimana human capital adalah salah satu
elemen dari intellectual capital tersebut.
Tindakan yang diambil oleh manajemen yang selalu ingin meningkatkan
human capital nya, adalah tindakan yang kurang tepat karena nilai mean dari HCE
tersebut sudah terlalu tinggi, sementara itu elemen CEE

masih sangat rendah.

CEE adalah faktor yang paling penting dalam menentukan kinerja. CEE adalah
sumber penunjang utama penciptaan value added yang akan menentukan kinerja
keuangan. Hal ini disebabkan CEE sumber penciptaan kinerja keuangan. CEE
adalah penghasil produk untuk menciptakan kinerja.
Hasil ini menjelaskan kenaikan nilai HCE pada dasarnya tidak akan
mampu meningkatkan kinerja keuangan secara maksimal karena nilai HCE
tersebut sudah sangat tinggi. Hal ini disebabkan HCE tersebut tidak didukung oleh
elemen lainnya

tetapi manajemen tetap akan meningkatkannya selama

perusahaan masih tetap berlaba dalam menjalankan usahanya.

Manajemen

berasumsi selama perusahaan masih menghasilkan laba diartikan manajemen
sangat mampu mengelola perusahaan dengan baik sehingga dianggap wajar
mereka dibayar mahal. Penambahan biaya tersebut tentu saja menjadikan nilai
HCE semakin tinggi.
Secara teoritis perubahan kinerja keuangan bisa dilakukan dengan
meningkatkan aktivitas human capital tersebut. Meningkatkan aktivitas human
capital berarti meningkatkan aktivitas perusahaan. Peningkatan aktivitas
perusahaan bisa dilakukan apabila manajemen bisa melakukan penambahan
investasi CEE . Bertambahnya investasi terhadap CEE

secara signifikan maka
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dapat diartikan perusahaan sudah menukar mesin lama dengan mesin-mesin yang
berteknologi lebih canggih dan lebih fleksibel yang mampu memproduksi produk
sesuai dengan tuntutan pasar. Pembelian mesin yang canggih juga harus diikuti
dengan pelatihan yang memadai sumberdaya manusia, agar mampu dalam
mengoperasikan mesin baru. Dengan demikian terlihat walaupun nilai HCE yang
dimiliki sudah tinggi namun tetap diperlukan investasi dalam sumberdaya
manusia mengoperasikan mesin yang baru.
Bertambahnya CEE

secara otomatis HCE juga akan bekerja semakin

effektif dan effesien. HCE juga berfikir cara yang lebih cepat untuk meningkatkan
kinerja keuangan, hal ini disebabkan HCE sudah punya fasilitas yang bisa
digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Rendahnya
pengaruh HCE terhadap kinerja keuangan disebabkan teknologi produksi yang
digunakan perusahaan sekarang ini masih kuno dan ketinggalan zaman sehingga
HCE tidak bisa bekerja secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan temuan yang
mengatakan HCE berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dikemukakan oleh
Gates dan Langevin (2009); Veltry (2009); Ahangar (2011) Chen dan Lin (2011);
Curado (2008). (Esteban dan Rabetino,2011; serta Irena dan Survilaite 2010).
4.5.3 Value Added Structural Capital (SCE ) dan Kinerja Keuangan
Hasil statistik secara total menjelaskan SCE berpengaruh berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA. Besar pengaruhnya
dikategorikan rendah walaupun nilai mean nya bisa dianggap cukup tinggi.
Nilai mean dari SCE ini secara parsial terlihat setiap tahunnya selalu
berubah turun naik tetapi besar turun naiknya ini relatif kecil. Turun naiknya

96
digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id

investasi terhadap SCE ini bukan disebabkan oleh penambahan investasi atau
penurunan investasi yang dilakukan oleh perusahaan tetapi disebabkan oleh
adanya aktivitas normal perusahaan.
Rendahnya pengaruh SCE terhadap kinerja keuangan disebabkan rendahnya
(sedikit) tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh SCE . Hal ini dipicu karena
rendahnya nilai CEE. CEE

yang rendah menyebabkan rendahnya aktivitas

perusahaan, efeknya penggunaan SCE juga menjadi rendah. SCE yang dimiliki
perusahaan sudah cukup canggih dan didukung oleh HCE yang kompetennya
sangat tinggi, tetapi rendahnya aktivitas perusahaan maka SCE

yang cukup

canggih dan HCE yang kompeten akhirnya semuanya menjadi sia-sia karena tidak
bisa digunakan secara maksimal.
SCE terkait dengan corporate culture, management process, information
systems, networking systems, financial relations,

costumer loyalty, company

names dan sebagainya. Rendahnya pengaruh SCE terhadap kinerja keuangan
menunjukkan management process, information systems, networking systems
yang dimiliki belum berjalan secara maksimal. Pekerjaan yang sederhana diproses
secara canggih. Perusahaan

harus mengeluarkan biaya yang relatif besar karena

diproses secara canggih tetapi kuantitas pekerjaan relatif sedikit. Rendahnya
pekerjaan yang dilakukan oleh SCE efeknya adalah financial relations, costumer
loyalty, company names turun dimata pelanggan.
SCE adalah aset non fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Proses SCE ini
berjalan antar personal yang terlibat dalam suatu proses. SCE walaupun bersifat
non fisik namun mampu menjembatani hubungan perusahaan dengan konsumen
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dan juga lembaga lainnya. Rendahnya pengaruh SCE ini kalau tidak disadari oleh
manajemen maka efeknya adalah turunnya financial relations, costumer loyalty,
company names

dimata pelanggannya,

selanjutnya

akan

mengakibatkan

kehancuran perusahaan.
Meningkatkan kinerja SCE dilakukan dengan meningkatkan aktifitas SCE.
Penambahan aktivitas bisa dilakukan dengan meningkatkan penjualan perusahaan.
Penjualan bisa meningkat kalau didukung oleh CEE yang canggih sehingga
keinginan konsumen bisa terpenuhi. Terjadinya effektivitas dan effesiensi dalam
proses produksi akan mengakibatkan aktivitas SCE semakin meningkat. SCE
lebih bisa bekerja secara effektif dan effesien sehingga komunikasi dengan
pelanggan bisa lebih baik sehingga mampu menciptakan

financial relations,

costumer loyalty, company names dimata pelanggannya. Dipenuhinya keinginan
konsumen berarti diharapkan terjadinya peningkatan penjualan akhirnya juga akan
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
4.5.4 Corporate Social Responsibility (CSR ) dan Kinerja Keuangan
Penelitian ini menggunakan CSR 26000, ukuran yang digunakan adalah
pelaksanaan dari elemen-elemen dari CSR 26000 tersebut. Pelaksanaan CSR
dilihat dari laporan keuangan yang disajikan atau melalui gambar-gambar
pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa CSR total

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Besarnya
pengaruh tersebut dikategorikan rendah.
Hasil penelitian secara parsial juga menemukan bahwa CSR berpengaruh
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secara positif terhadap kinerja keuangan untuk tahun 2009 dan 2012, sedangkan
untuk tahun 2010,2011 dan 2013 tidak berpengaruh sama sekali. Nilai mean CSR
relatif rendah, ini menunjukkan investasi pada CSR

yang dilakukan oleh

perusahaan belum maksimal.
Rendahnya pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan menjelaskan bahwa
CSR yang dilakukan perusahaan hanya untuk memenuhi kewajiban yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dengan data mean CSR yang rendah
serta pertumbuhannya yang juga rendah. Rendahnya pengaruh CSR terhadap
kinerja keuangan maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan

CSR dilakukan

perusahaan lebih banyak mengarah kedalam perusahaan, seperti kesehatan,
perlindungan kerja, dan mendengarkan keluhan karyawan sehingga masyarakat
sekitar fabrik tidak merasakan dampak pelaksanaan

CSR. Pelaksanaan CSR

belum menyentuh perekonomian masyarakat sekitar pabrik.
Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat lebih
banyak hanya bersifat temporer saja misalnya jadi sponsor suatu perayaan yang
dilakukan masyarakat sekitar fabrik. Peningkatan pengaruh pelaksanaan CSR bisa
dilakukan perusahaan kalau pelaksanaan CSR tidak hanya kedalam perusahaan
saja tetapi pelaksanaan tersebut itu bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
sekitar seperti membangun sarana dan prasarana jalan, sekolah yang dibutuhkan
masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kecerdasan
masyarakat.
Terkait dengan konsumen, rendahnya pengaruh ini juga disebabkan
rendahnya tingkat kepedulian masyarakat konsumen Indonesia terhadap
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pelaksanaan CSR ini. Masyarakat konsumen Indonesia masih memilih produk
yang harganya murah, barangnya berkualitas tanpa mempedulikan apakah produk
yang dibelinya tersebut diproduksi oleh perusahaan yang menjalankan CSR atau
tidak. Apakah perusahaan yang memproduksi produk tersebut mencemari
lingkungan atau tidak. Salah satu contohnya peristiwa kebakaran hutan di Riau,
Jambi dan Sumatera Selatan dewasa ini sudah rutin terjadi disaat-saat musim
kemarau, bahkan asapnya tersebut sudah merusak jadwal penerbangan dalam
negeri dan luar negeri seperti Singapore dan Malaysia. Perusahaan-perusahaan
perkebunan besar yang ada di daerah tersebut menolak bertanggungjawab,
dengan alasan dilakukan oleh penduduk setempat. Di sisi lain setiap perusahaan
berusaha memperluas lahan untuk memperluas usahanya. Tentu saja perluasannya
diarahkan kelokasi yang sudah terbakar tersebut, dengan demikian sulit diterima
akal sehat tidak adanya hubungan perusahaan dengan oknum yang membakar
hutan tersebut. Pameo yang sering dilontarkan masyarakat pecinta lingkungan
adalah “Habis asap terbitlah sawit” melambangkan kekecewaan mereka atas sikap
pemerintah atas bencana asap tersebut.
Pemerintah Indonesia harus tegas terkait masalah lingkungan ini. Harus ada
hukuman yang diberikan kepada perusahaan yang membuang limbahnya secara
sembarangan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar, akan
tetapi

sampai sekarang (selesainya penelitian ini) belum pernah terdengar

pemerintah mencabut izin sebuah perusahaan yang melanggar aturan tersebut.
Berbedanya hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh CSR terhadap
kinerja keuangan diduga karena berbedanya standar perusahaan dalam
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pelaksanaan CSR Indonesia. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang belum
ada kesepakatan para ahli mengenai definisi yang terukur mengenai CSR, dengan
demikian setiap perusahaan menterjemahkan pengertian CSR sesuai dengan
kepentingannya masing-masing. Apalagi jika pelaksanaan CSR diserahkan
langsung kepada perusahaan yang menjalankannya oleh pemerintah. Pelaksanaan
CSR langsung oleh perusahaan menjadikan perusahaan lebih subjektif dalam
memilih metode pelaksanaan CSR sehingga lebih memikirkan keuntungannya
bagi perusahaan, efeknya masyarakat sekitar lokasi pabrik manufaktur belum
begitu merasakan dampak positif kehadiran perusahaan ditengah-tengah mereka.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yang menemukan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan yang dikemukakan oleh Chooi et al. (2010); Jo dan Harjoto (2012)
Ameer dan Othman (2012); Hagendorff dan Clacher (2012) dan Yip et al. (2012)
serta menolak temuan dari 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). Laan
et al. (2007); Baird and Pinar (2012); Rakhiemah dan Agustia (2009); Yaparto et
al. (2013); Winardi (2011).
4.5.5 Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan
Hasil statistik secara total menjelaskan komisaris independen berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Besar pengaruhnya

dikategorikan rendah. Nilai mean yang dimiliki oleh komisaris independen ini
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juga terlihat rendah. Turun naiknya nilai mean komisaris independen bukan
disebabkan oleh perubahan jumlah personal bertambah atau berkurang tetapi
disebabkan oleh perubahan dari jumlah sampel perusahaan yang digunakan dari
tahun ketahun. Jumlah personalnya selalu tetap ataupun bisa bertambah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan OJK.
Ditinjau dari parsial terhadap kinerja keuangan hanya tahun 2012 yang
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Rendahnya pengaruh komisaris
independen disebabkan kecilnya prosentase suara yang mereka miliki dalam
menentukan kebijakan perusahaan yang terkait dengan stakeholdernya. Komisaris
independen berpengaruh secara positif ini menjelaskan bahwa kebijakan yang
diambil oleh manajemen perusahaan disetujui oleh komisaris independen sebagai
bagian dari dewan komisaris yang merupakan wakil dari stockholder. Fungsi
komisaris adalah mengawasi tindakan manajemen agar tindakan yang diambil
oleh manajemen tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan.
Berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan
bahwa komisaris independen turut serta menyetujui rencana-rencana yang akan
dijalankan oleh manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan dimasa yang
akan datang. Misalnya manajemen ingin mengembangkan pemasaran ke daerah
lain yang dirasakan potensil oleh manajemen. Setelah mempelajari semua rencana
tersebut termasuk anggaran yang akan dikeluarkan manajemen maka komisaris
independen bisa memahami dan menyetujui tindakan tersebut. Efeknya nanti
adalah meningkatkan penjualan yang akhirnya meningkatkan laba perusahaan.
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Disisi lain pengaruhnya yang

positif terhadap kinerja keuangan

disebabkan adanya kesamaan pendapat antara komisaris independen dengan
komisaris biasa dalam rangka meningkatkan pemasaran yang akan berefek kepada
meningkatnya jumlah laba dimasa yang datang.

