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ABSTRAK
Kinerja Keuangan merupakan pencapaian dan informasi masa
lampau yang dapat dilihat melalui laporan keuangan, Informasi
mengenai kinerja, posisi keuangan serta arus kas dalam periode
tertentu juga tersedia dilaporan keuangan. Yang menggambarkan
kemampuan perusahaan mencari keuantungan dan sebagai tolak
ukur investor untuk investasi di masa mendatang. Kinerja Keuangan
dapat dianalisis melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian bertujuan untuk bagaimana pengaruh Audit Internal,
Intellectual Capital, CSR terhadap Kinerja Keuangan (studi kasus
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI periode
tahun 2016-2019 ).
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah 66 perusahaan makanan dan minuman yang
terdaftar di ISSI periode 2016-2019. Metode ini mengunakan
purposive sampel yang didapatkan 18 perusahaan makanan dan
minuman dengan jumlah penelitian 4 tahun maka jumlah kesluruhan
sampel adalah 72 sampel. Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah KinerjaKeuangan. Sedangkan untuk variabel
independen adalah Audit Internal, Intellectual Capital, dan CSR.
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model
persamaan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji
hipotesis (uji t, uji f, dan uji koefisien determinan) pengelolaan data
menggunakan Eviews 10.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Audit Internal
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan Intellectual
Capital tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan
variabel CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan.
Kata Kunci: Audit Internal, Intellectual Capital, CSR, Kinerja
Keuangan
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ABSTRACT
Financial perfomance is the achievement and information record of
the past period which can be seen from the financial report,
information about the performance, financial position and also the
cash flow in certain periods are available in the financial report.
These ratio show company capability on earning the profit and
become the investors benchmark for futher investment. Financial
performance can be analyzed through several factors which can
influence them. The objective of this study is to show the influence
of internal audit, intellectual capital, and CSR on financial
performance (case study of food and beverage company which are
listed in ISSI in the the period of 2016 to 2019).
The type of this research is quantitative research. The population of
this research is 66 food and beverage companies which are listed in
ISSI in the period of 2016 to 2019. In this research, The researcher
used a purposive sampling method to select 18 food and beverage
companies with the total research period is 4 years. Thus, the total
of the sample is 72. Dependen variable of this research is the
financial performance. Whereas, the independent variables are
internal audit, intellectual capital, and CSR. Data analysis technique
in this research are multiple linear regression equation model,
classical assumptiontest, and hypothesis test (t test, f test, and
determinant coefficient test). In this research, data will be proceeded
usisng Eviews 10.
The result of this study will show that internal audit will not have
influence on financial performance and intellectual capital will not
have influemce on financial performance. Whereas, CSR has a
positive and significant influence on financial performance.
Keywords: Internal Audit, Intellectual Capital, CSR and
Financial Performance
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ٍ ت َو ف َ ضَّ ل ْ ن َ ا ه ُ ْم ع َ ل َ ٰى ك َ ث
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri
mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan.” (Al-Isra:70).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang
jelas dan memahami skripsi ini. maka perlu adanya
penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di
dalam skripsi ini guna mempertegas pokok bahasan.
Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan
terjadi kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksudkan.
Adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh Audit
Internal, Intellectual Capital, CSR Terhadap Kinerja
Keuangan (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman
Yang Terdaftar di ISSI Periode tahun 2016-2019)”.
Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat
dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :
1. Pengaruh yaitu kekuatan yang muncul dari sesuatu, seperti
manusia, benda-benda yang turut membentuk sebuah
watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan. 1
2. Audit Internal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian internal audit perusahaan maupun ketaatan
terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 2
3. Intellectual Capital yaitu aset tidak berwujud perusahaan,
yang dapat menjadi pengetahuan, informasi, pengalaman
sumber daya manusia dan organisasi perusahaan.3

1

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 747
2
Nurul Syatia, Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital,
dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuanga, Jurnal Profita,
Edisi 6, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. 2

2
4. CSR yaitu tanggung jawab sosial yang dilakukan
perusahaan kepada para pemangku kepentingan di segala
bidang atau sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.4
5. Kinerja Keuangan yaitu pencapaian dan informasi masa
lampau yang dapat dilihat melalui laporan keuangan,
Informasi mengenai kinerja, posisi keuangan serta arus kas
dalam periode tertentu juga tersedia di laporan keuangan.5
6. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) yaitu Indeks
Saham yang terdiri dari semua saham yang terdaftar dalam
bursa efek indonesia dan tergabung pada daftar efek
syariah. ISSI sendiri diterbitkan oleh Bapepam-LK dan
dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSNMUI) pada tanggal 12 mei 2011, dari awal terbentuk
hingga saat ini sudah terdapat 331 saham yang terdaftar di
Indeks Saham Syariah Indonesia.6
3

Herni Kurniawati, Rosmita Rasyid, dan Fanny Andriani
Setiawan, Pengaruh Intellectual Capital dan Ukuran Perusahaan
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Jurnal Muara Ilmu Ekonomi
dan Bisnis, Vol. 04, N0.01, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2020), h.
66
4
Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan Ibnu Abni Lahaya,
Pengaruh firm size dan Good Corporate Governance serta Corporate
Social Responbility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum
Syariah di Indonesia, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 05, No.
2, Universitas Mulawarman, 2017, h. 227
5
Amara Meidiana dan Erinos NR, Pengaruh Audit Internal,
Struktur Modal, dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja
Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang
Terdaftar di BEI periode 2016-2018), Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.
02, No. 01, (Padang : Universitas Negeri Padang, 2020), h. 2002
6
Rizky Aulia dan Azhar Latief, Pengaruh Inflasi dan BI Rate
terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Borneo Student
Research, Vol. 1, No. 3, (Samarinda: Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur, 2020), h. 2141

3
B.

Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian dunia saat ini mendorong
perusahaan untuk terus berkembang dalam mempertahankan
eksistensi di pasar modal, Setiap perusahaan memiliki tujuan
yang sama yaitu memperoleh laba atau keuntungan yang
maksimal. maka perusahaan saling meningkatkan daya saing
pada berbagai sektor untuk menarik para investor untuk
berinvestasi pada perusahaan mereka. Persaingan yang
kompetitif menyebabkan perusahaan mengubah cara mereka
dalam menjalankan bisnisnya, yaitu mengubah dari bisnis
yang berdasarkan tenaga kerja (Labor-based business)
menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan (Knowledge-based
business). Oleh karena itu , kinerja keuangan perusahaan
harus ditingkatkan yang berhubungan langsung dengan
laporan keuangan perusahaan yang merupakan tolak ukur
bagi para investor dalam menilai baik buruknya suatu
perusahaan. Serta guna mempengaruhi persepsi investor
terhadap perusahaan, tidak hanya kinerja keuangan saat ini
saja namun juga pada prospek perusahaan dimasa yang akan
datang. 7
Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil kegiatan
operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka
keuangan, hasil kegiatan perusahaan sekarang harus
dibandingkan dengan periode masa lalu, dan sebuah evaluasi
prestasi perusahaan akibat dari keputusan yang dibuat oleh
manajemen mengenai pemanfaatan modal dan lain-lain,
Manajemen dalam mengadakan perbaikan dalam perencanaan

7

Dwi D. Prastowo, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta:
UPP STIM YKPN,2015)

4
dan pelaksanaan kegiatan perusahaan dapat disajikan dalam
laporan keuangan. 8
Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari nilai
profitabilitas.
Profitabilitas
merupakan
kemampuan
perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait
dengan penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dari
pengukuran tertentu. Efektivitas dan efesiensi perusahaan
didapat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan
investasi perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan
beberapa jenis, cara yang dapat digunakan dalam mengukur
kinerja suatu perusahaan antara lain dengan menggunakan
Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin), Margin Laba
Bersih (Net Profit Margin), Return on Asset (ROA), Return
on Equity (ROE), Return on Sales (ROS), Return on Capital
Employed (ROCE), Return on Investment dan Earning Per
Share (EPS).9 Penelitian ini mengggunakan salah satu dari
beberapa jenis tersebut yaitu Return on Asset (ROA) dimana
hasil pengembaliaan atas aset menunjukkan seberapa besar
kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih, Semakin
tinggi hasil pengembalian atas aset semakin tinggi pula
jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam total aset maupun sebaliknya.10

8

Aldila Septiana, Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar
dan Deskripsi Laporan Keuangan, Edisi 1, (Jawa Timur: Duta Media
Publishing, 2019), h. 27
9
Riska Marlianita , Pengaruh Corporate Social Responbility,
dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus
Perusahaan Industri barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2014-2018), Skripsi STIE Indonesia Banjarmasin,
2020, h.2
10
Hery, Kajian Riset Akuntansi Menulas Berbagai Hasil
Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan, (Jakarta:
PT Grasindo,2017), h. 8

5
Tabel 1.1 Perkembangan Return on Asset perusahaan
makanan dan minuman di Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI).
NO. PERUSAHAAN

2016

2017

2018

1.

ADES

8,30%

6,08%

7,95%

2.

CINT

7,05%

8,04%

4,50%

3.

DVLA

13,30% 13,41% 15,88%

4.

ICBP

17,50% 17,30% 19,50%

5.

INAF

1,25%

3,02%

6.

INDF

9,50%

10,20% 9,90%

7.

KAEF

5,80%

4,49%

4,34%

8.

KINO

5,51%

3,39%

4,18%

9.

KLBF

14,47% 15,10% 13,54%

10.

MBTO

1,24%

11.

MERK

20,68% 17,08% 92,10%

12.

MYOR

11%

13.

ROTI

44,56% 28,69% 2,90%

14.

SIDO

16,10% 16,90% 19,90%

15.

TCID

9%

9,54%

7,20%

16.

TSPC

8,14%

7,31%

6,51%

17.

ULTJ

20,97% 18,50% 16,06%

18.

UNVR

39,40% 39,30% 46,30%

RATA-RATA

13,96% 12,23% 14,50%

3,16%
11%

2,27%

17,61%
10%

Sumber data: Data sekunder diolah, www.idx.co.id, 2021.
Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa masih kurang
stabilnya perusahaan sektor makanan dan minuman dalam
Perkembangan Return on Asset di buktikan masih tidak
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konsisten dalam kenaikan dan penurunan dalam jumlah
persentase Return on Asset pada tiap tahunnya. Perusahaan
Sektor Makanan dan Minuman pada tahun 2016 tumbuh
sebesar 13,96%, Pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami
penurunan pertumbuhan yaitu 12,23% . serta pada tahun 2019
mengalami kenaikan dimana pertumbuhan perusahaan
makanan dan minuman sebesar 14,50%.11 Kinerja Keuangan
Perusahaan memerlukan penerapan kebijakan dan strategi
untuk meningkatkan produktivitas operasional perusahaan
serta pengendalian internal yang memadai. Perusahaan yang
terus berkembang memerlukan fungsi pengawasan intern agar
pengendalian internalnya terjaga dan tetap terkendali. Fungsi
pengawasan intern tersebut dilakukan melalui audit internal
perusahaan.12
Audit internal dalam sebuah perusahaan memiliki peran
untuk membantu mengawasi pengelolaan perusahaan
khususnya dalam kinerja keuangan. Hal ini dilakukan untuk
menghindari atau mencegah adanya penurunan kinerja
keuangan. Audit Internal merupakan memiliki pengetahuan
yang lebih banyak mengenai operasional perusahaan dan
pengendalian internal dibandingkan dengan auditor eksternal
dikarenakan auditor internal menghabiskan waktunya dalam
satu perusahaan saja.13 dalam hal ini auditor menyatakan
pendapatnya maupun menyatakan tidak memberikan
pendapat, auditor harus menyatakan apakah auditnya telah
dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Standar auditing
11

www. Kemenperin. go.id
Priantinah, D dan Adhisty, M.C., Persepsi Karyawan Tentang
Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan, dan Katalisator
dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan, Jurnal Nominal, Vol. 1, No. 1,
2012, h. 35-39
13
Arens A.A, Elder, R.J dan Beasley M, Auditing & Jasa
Assurance: Pendekatan Terintegrasi, Edisi Kelimabelas Jilid 2, (Jakarta :
Penerbit Erlangga), 2014
12
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mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut
pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum ataukah tidak. 14 Serta
Seorang auditor internal
dituntut untuk menunjukkan
kejujuran, memenuhi tanggung jawab profesinya serta
loyalitas terhadap organisasi atau pihak yang dilayaninya,
Namun seorang auditor internal tidak boleh secara sadar
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan
melanggar hukum serta tidak menutup-nutupi adanya praktikpraktik yang melanggar hukum.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT
dalam Q.S. Al-Hujuraat ayat 6:
صبِ ُحوا
ْ ُ صيبُوا قَ ْو ًما بِ َج َهالَ ٍة فَت
ِ ُ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإ ْن َجا َءكُ ْم فَا ِس ٌق بِنَبَإ ٍ فَتَبَيَّنُوا أ َ ْن ت
علَ ٰى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَادِمِ ي َن
َ
Arti: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan
teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki
kewajiban untuk menyaksikan bahwa informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidak,
dalam hal ini auditor internal memperoleh data secara bebas
sesuai dengan data aslinya. Pemeriksaan dilakukan sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya. Tidak dapat di pungkiri
bahwa dalam pembuatan laporan keuangan pasti terdapat
kekurangan, baik sengaja maupun yang tidak, oleh karena itu,
pemeriksaan oleh intern perusahaan sangat penting dilakukan
14

Siti K.R dan Ely Suhayati, Auditing konsep dasar dan
pedoman pemeriksaan akuntansi publik, Edisi 1, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2010), h. 93
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sebelum dilakukan oleh pihak luar perusahaan. 15 Dengan
adanya peran audit internal akan sangat membantu
perusahaan dalam memeriksa, mengevaluasi laporan
keuangan dan meminimalisir berbagai resiko kerugian yang
mungkin timbul. Didalam suatu perusahaan tanpa adanya
audit internal maupun bagian manajemen resiko perusahaan
akan tidak terarah dan berkembang.
Faktor-faktor yang telah diuraikan di atas dirasakan oleh
perusahaan belum memadai untuk menjamin kelangsungan
hidup perusahaan dalam jangka panjang, ada faktor lain
seperti intellectual capital yang menjadi faktor penentu
suksesnya sebuah perusahaan. Intellectual capital sangat
penting diterapkan pada perusahaan di era globalisasi saat ini
karena banyak perusahaan yang mulai mengimplementasikan
usaha menggunakan sains daripada melakukan usaha berbasis
tenaga. Pemanfaatan dan kontribusi intellectual capital yang
signifikan dapat menciptakan nilai tambah bagi suatu industri
sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kinerja keuangan
perusahaan.16 Intellectual Capital memiliki peran dalam
menambah nilai perusahaan, Sebagaimana telah dijelaskan
islam sangat menghargai orang yang menggunakan
intelektualnya dalam mencapai kesejahteraan (Falah). AlQuran surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan tentang orang
–orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya disisi
Allah SWT.

15

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2017), h. 18
16
Herni Kurniawati, Rosmita Rasyid, dan Fanny Andriani
Setiawan, Pengaruh Intellectual Capital dan Ukuran Perusahaan
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Jurnal Muara Ilmu Ekonomi
dan Bisnis, Vol. 4, No. 1, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2020), h.
65
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َّ ح
َّللاُ لَ ُك ْم ۖ َوإِذَا قِي َل
َّ َيَا أَيُّ َها الَّذِي َن آ َمنُوا إِذَا قِي َل لَكُ ْم تَف
َ س ُحوا يَ ْف
َ س ُحوا فِي ْال َم َجال ِِس فَا ْف
ِ س
ُ ش ُزوا فَا ْن
ُ ا ْن
َّ ت ۚ َو
َّ ِش ُزوا يَ ْرفَع
َّللاُ بِ َما
ٍ َّللاُ الَّذِينَ آ َمنُوا مِ ْن ُك ْم َوالَّذِينَ أُوتُوا ْالع ِْل َم دَ َر َجا
ير
ٌ ت َ ْع َملُونَ َخ ِب
Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.
Fenomena mengenai Intellectual Capital mulai
berkembang setelah munculnya PSAK No. 19 tentang aset tak
berwujud, Dalam PSAK No. 19 disebutkan bahwa aset tidak
berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang
atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan
administratif.17 Contohnya seperti aset tak berwujud yaitu:
ilmu pengetahuan dan teknologi, hak kekayaan intelektual,
lisensi, merek dagang, hak paten, hak cipta dan lainnya. 18
Intellectual Capital(IC) merupakan sumber daya yang
dimiliki oleh perusahaan yang berkontribusi dalam
meningkatkan nilai perusahaan. Dalam dunia bisnis
Intellectual Capital dikenal dengan Knowledge based
company biasanya ditujukan pada perusahaan yang lebih
17

Tri Wahyudi dan Gita Puspita, Pengaruh Intellectual capital
terhadap Penerapan Corporate Governance, Jurnal Riset Akuntansi
Terpadu, Vol. 13, No.1, 2020, h. 84
18
Rahmadhanty K.A, dan Darsono, Pengaruh Intellectual
Capital Terhadap Kinerja Keuangan, Diponegoro Journal of
Accounting, Vol. 9, No. 2, ( Semarang: Universitas Diponegoro,2020), h.
1-2
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mengedepankan dan mengandalkan pengelolaan IC sebagai
sumber daya dan long term growth perusahaan. Yang terisi
dan diisi oleh komunitas baik pegawai, manager maupun
direkturnya yang memiliki pengetahuan, keahlian dan
keterampilan yang melampaui diatas rata-rata. Intellectual
capital yang dimilki perusahaan harus pula dikontrol oleh
dewan komisaris agar dapat menghindari kesalahan bahkan
kecurangan dalam perusahaan. Laba yang tinggi berarti
perusahaan berhasil menjual barang atau jasa yang
diproduksinya. Hal ini berhubungan dengan minat dari
masyarakat luas untuk menggunakan produk dari suatu
perusahaan.19
Faktor lainnnya yang memperngaruhi kinerja keuangan
adalah CSR, akhir-akhir ini Topik corporate social
responbility (CSR) banyak menjadi sorotan, Aspek positif
dari kehadiran perusahaan di lingkungan kita yaitu dengan
tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan oleh
masyarakat, sedangkan aspek negatif yaitu adanya polusi
lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, produk yang
membahayakan kesehatan, dan penggunaan energi yang tidak
bertanggung jawab, Banyak perusahaan yang dianggap telah
melaksanakan corporate social responbility dengan baik, tapi
ada juga yang belum memperhatikan aspek corporate social
responbility dengan baik.20 Namun seiring peningkatan CSR
di Indonesia, masih terdapat permasalahan yang muncul
19

Elita Almuhana, Pengaruh Intellectual Capital dan modal
kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman
yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2018, Skripsi STIE
Banjarmasin, 2020, h.
32
20
Fransisco Allan, Jullie J Sondakh dan Hendrik Gamaliel,
Pengaruh Intellectual Capital, Corporate Social Responbility dan Good
Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan, Jurnal Riset
Akuntansi dan Auditing, Vol. 11, No. 1, Universitas Sam Ratulangi, h.
46-47
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dimana perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang
memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya,
khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam. Masalah dari kerusakan
lingkungan penyebabnya adalah perilaku perusahaan yang
kurang peduli terhadap dampak yang diakibatkan oleh
aktivitas perusahaan yang mengakibatkan terjadinya
kerusakan pada lingkungan, contohnya salah satu kasus
perusahaan yang memiliki merek sampah plastik terbanyak di
indonesia, Greenpeace indonesia melakukan audit untuk
mengetahui produsen utama penyumbang sampah plastik
pada 5 kota di Indonesia yaitu Padang, Pekanbaru, Bandung,
Semarang dan Yogyakarta, Produsen apa yang menyumbang
sampah plastik terbanyak di Indonesia, menurut hasil audit
pada bulan september 2017 yaitu unilever penyumbang
sampah plastik sebanyak 7,05%, Indofood 6,99%, Wings
4,75%, OT 3,19% dan Mayora 2,16%, untuk merek lain dan
tanpa merek sebesar 75,86%, sehingga dengan banyaknya
sampah yang beredar di masyarakat akan dapat
mengakibatkan banjir dan kesulitan air bersih, maka produsen
wajib mengelola kemasan dan barang produksinya yang tidak
dapat atau sulit terurai oleh proses alam ( Pasal 15 Undangundang Nomor 18 tahun 2008) sehingga disini diperlukan
CSR perusahaan untuk membuat citra baik perusahaan bagi
masyarakat atas kerusakan alam terhadap kemasan/ produk
yang dibuatnya.21
Di indonesia pengungkapan CSR masih bersifat sukarela,
hal ini disebabkan karena belum adanya standar akuntansi
keuangan yang mewajibkannya. Kesadaran akan perlunya
menjaga lingkungan hanya diatur oleh Undang-undang
Perseroan Terbatas No. 40 pasal 74 tahun 2007. Dimana
21

M. Kumparan.com, Merek Sampah Plastik terbanyak di
indonesia temuan Greenpeace, 10 oktober 2017
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perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bidang berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab
sosial dan lingkungan.22
Sebagaimana, Allah berfirman dalam Al-Quran surah AlBaqarah ayat 30:
ض َخلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْ عَ ُل فِي َها َم ْن يُ ْف ِسدُ فِي َها
ِ َو ِإذْ قَا َل َربُّكَ ل ِْل َم ََلئِ َك ِة ِإنِي َجا ِع ٌل فِي ْاْل َ ْر
َ
َ
َ
َ
ِس لكَ ۖ قَا َل إِنِي أ ْعل ُم َما ََل ت َ ْعل ُمو َن
ِ َُويَ ْس ِفك
ُ سبِ ُح بِ َح ْمدِكَ َونُقَد
َ ُالد َما َء َونَحْ نُ ن
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
Sehingga dari beberapa faktor diatas yang mempengaruhi
kinerja keuangan yaitu audit internal, intellectual capital dan
CSR karena permasalahannya saling keterkaitan dimana
perusahaan bertanggung jawab kepada
pemangku
kepentingan (stakeholders) yaitu investor dan masyarakat
umum, selain itu dengan perusahaan menerapkan CSR maka
citra baik perusahaan sangat baik dilihat masyarakat selain itu
masih kurangnya perhatian perusahaan dari kelebihan aset
tidak berwujud berupa inovasi dan kreatif ataupun
pengetahuan yang bisa mendapatakan nilai tambah bagi
perusahaan, itu semua tidak akan berjalan baik tanpa adanya
pengawasan dari pihak perusahaan, maka diperlukan adanya
audit internal perusahaan. Dari keselarasan berbagai
22

Riska Marlianita, Pengaruh Corporate Social Responbility
dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan, Skripsi STIE
Banjarmasin, 2020, h. 7-8
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permasalahan itu apabila bisa diatasi kinerja keuangan
perusahaan akan baik untuk bertahan di masa mendatang.
Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
audit internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
hal tersebut sejalan dengan penelitian Amara Meidiana dan
Erinos NR (2018) akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian
Sri Candra Asih (2018) yang menyatakan Audit internal
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan
untuk Intellectual capital dan CSR Terhadap kinerja keuangan
adanya beberapa hasil yang mana Fransisco allan dkk(2020)
menghasilkan Intellectual capital dan CSR tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan, Hal ini berbanding terbalik dari
hasil penelitian Olive Gracevelly Dkk (2021) yang
menghasilkan intellectual capital dan CSR berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
meneliti masalah tersebut yang dituangkan dalam karya tulis
ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Audit
Internal, Intellectual Capital, CSR Terhadap Kinerja
Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan
Minuman yang terdaftar di ISSI periode tahun 20162019) ”.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah
Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat mudah
dipahami dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka
penulis memberi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun
fokus penelitian ini yaitu penulis hanya berfokus pada
Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital, CSR Terhadap
Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan
dan Minuman yang terdaftar di ISSI periode tahun 20162019), yang mana penilitian ini menggunakan variabel
independen yaitu Audit Internal, Intellectual Capital, CSR
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serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan di ISSI
(Indeks Saham Syariah Indonesia).
D. Rumusan Masalah
1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang
terdaftar di ISSI periode 2016-2019?
2. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang
terdaftar di ISSI periode 2016-2019?
3. Apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI
2016-2019?
E.

Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi
ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap
Kinerja Keuangan pada perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di ISSI periode 2016-2019.
b. Untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital terhadap
Kinerja Keuangan pada perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di ISSI periode 2016-2019.
c. Untuk mengetahui pengaruh
CSR terhadap Kinerja
Keuangan di ISSI pada perusahaan makanan dan minuman
yang terdaftar di ISSI periode 2016-2019.

F.

Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk
penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat
diambil dari penelitian ini diantara lain:
a. Secara Teoritis
1) Memberikan sumbangan pemikiran
keilmuan akuntansi syariah.

bagi

bidang
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2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan
referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan pengaruh Audit Internal,
Intellectual Capital, CSR terhadap kinerja keuangan.
b. Secara Praktis
1) Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai
variabel yang mempengaruhi Kinerja Keuangan.
2) Bagi Praktisi
Bagi calon Investor, diharapkan penelitian ini dapat
menjadi pertimbangan untuk mengetahui faktor apa
saja yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Sebelum
melakukan investasi.
3) Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi perusahaan makanan dan minuman
dan Stakeholders terhadap audit internal, intellectual
capital, CSR yang dimiliki perusahaan untuk dapat
meningkatkan kinerja keuangan.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Agar penulis mendapat gambaran dalam menyusun
kerangka pikir dengan harapan peneliti dapat menyajikan
skripsi yang mudah dipahami dan relevan. Seperti penelitian
yang dilakukan oleh:
1. Fransisco Allan, Jullie J Sondakh, dan Hendrik Gamaliel
(2020)
dengan judul Pengaruh Intellectual Capital, Corporate
Social Responbility dan Good Corporate Governance
Terhadap Kinerja Perusahaan. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan Intellectual Capital dan CSR tidak
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berpengaruh Signifikan terhadap kinerja keuangan. hal itu
dikarenakan kegiatan operasional perusahaan-perusahaan
di indonesia tampaknya masih didominasi oleh
penggunaan aset fisik dan keuangan untuk menunjukkan
kinerja keuangan, Pada akhirnya berdampak pada
penurunan laba tahun berjalan. 23
2. Amara Meidiana dan Erinos NR (2018)
Dengan judul Pengaruh Audit Internal, Struktur
Modal, dan Good Corporate Governance terhadap
Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini adalah positif tapi
tidak signifikan terhadap kinerja keuangan karena hasil
tersebut mengindikasikan agenda pembahasan mengenai
audit internal dalam rapat komite audit cenderung tidak
merata pelaksanaanya pada beberapa perusahaan sehingga
tidak dapat meningkatkan potensi untuk memperbaiki
kinerja keuangan. 24
3. Sri Candra Asih dan Aditya Septiani (2018)
Dengan Judul Pengaruh Audit Internal, Intellectual
Capital, dan Good Corporate Governance Terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil dari penelitian ini
adalah adanya pengaruh signifikan dan positif antara
auditor internal dan intellectual capital terhadap kinerja
keuangan, Hal itu dikarenakan adanya pengaruh positif
semakin banyak jumlah Auditor internal dan Intellectual
23

Fransisco Allan, Jullie J Sondakh dan Hendrik Gamaliel,
Pengaruh Intellectual Capital, Corporate Social Responbility dan Good
Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan, Jurnal Riset
Akuntansi dan Auditing, Vol. 11, No. 1, Universitas Sam Ratulangi, h.
56
24
Amara Meidiana dan Erinos NR, Pengaruh Audit Internal,
Struktur Modal dan Good Corporate Governance terhadap kinerja
keuangan, Jurnal Eksploitasi Akuntansi, Vol. 2, No.1 (Padang:
Universitas Negeri Padang, 2020), h. 2013
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Capital yang dapat menjelaskan dan memprediksi
kenaikan kinerja keuangan. Sebaliknya, semakin sedikit
jumlah auditor internal dan intellectual capital yang dapat
menjelaskan dan memprediksi penurunan kinerja
keuangan perusahaan.25
4. Supami wahyu S, dan Mardiana (2020)
Dengan Judul Hubungan Intellectual Capital,
Corporate Social Responbility dan Corporate Governance
Terhadap Kinerja Keuangan. Hasil dari penelitian ini
adalah Intellectual Capital berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan Hal ini terjadi karena perusahaan masih
belum memanfaatkan aset tak berwujud perusahaan secara
efektif dan efisien, sedangkan CSR berpengaruh positif
terhadap Kinerja Keuangan, karena CSR memberikan
legitimasi dari masyarakat terhadap perusahaan.
Perusahaan yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat
akan dapat meningkatkan reputasi dan citra baik di
masyarakat. Reputasi dan citra baik dimasyarakat akan
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.26
5. Olive Gracely N.D dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana
(2021)
Dengan judul Intellectual Capital, Good Corporate
Governance,
Pengungkapan
Corporate
Social
Responbility dan Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil
25

Sri Candra Asih dan Aditya Septiani, Pengaruh Audit Internal,
Intellectual Capital, dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan, Diponegoro Jurnal of Accounting, Vol. 7, No. 4,
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), h. 9
26
Supami Wahyu S, dan Mardiana, Hubungan Intellectual
Capital, Corporate Social Responbility dan Corporate Governance
Terhadap Kinerja Keuangan, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah,
Vol. 8, No. 2, 2020, h. 95-96
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dari penelitian ini adalah intellectual Capital tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil
ini menolak hipotesis yang menduga adanya pengaruh
positif dan signifikan intellectual capital terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Dalam teori Resource Based Theory
(RBT) menganggap perusahaan sebagai kumpulan sumber
daya dan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang
dimiliki perusahaan. Sedangkan CSR berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja keuangan, Pengungkapan
CSR telah menjadi lebih umum dan terlihat dalam
perusahaan sebagai mekanisme untuk memberi energi dan
memotivasi para pemangku kepentingan, serta mengelola
persepsi dan harapan masyarakat tentang peran dan
kegunaan bisnis di masyarakat dan masyarakat di luar
fungsi inti dalam memproduksi dan menjual barang ke
pasar konsumen dan ditentukan sehingga mendapatkan
loyalitas pelanggan dapat berdampak pada peningkatan
kinerja keuangan. 27
6. Marissa Yaparto, Dianne Frisko dan Rizky Eriandani
(2013)
Dengan judul Pengaruh Corporate Social Responbility
terhadap kinerja keuangan pada sektor manufaktur yang
terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2010-2011.
Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menunjukkan
CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang
berasumi bahwa perusahaan dengan perilaku yang
bertanggung jawab mungkin memiliki kelemahan
kompetitif, karena mereka memiliki biaya yang tidak perlu

27

Olive Gracely N.D dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana,
Intellectual Capital Good Corporate Governance, Pengungkapan
Corporate Social Responbility dan Kinerja Keuangan Perusahaan,
Jurnal Akuntansi, Vol.31, No. 3, (Denpasar: Universitas Udayana), 2021,
h. 646-647
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sehingga mengurangi keuntungan pemegang saham dan
kekayaan.28

28

Marissa Yaparto, Dianne Frisko dan Rizky Eriandani,
Pengaruh Corporate Social Responbility terhadap kinerja keuangan
pada sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada
periode 2010-2011, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.
2, No.1, (Surabaya: Universitas Surabaya), 2013, h. 15
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H. Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN
Berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar
belakang masalah, alasan memilih judul, identifikasi
dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian
terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.
BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang
mendasari penelitian, kerangka pemikiran dan
pengajuan hipotesis.
BAB III: METODE PENELITIAN
Berisi penjelasan mengenai waktu da tempat
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi,
sample da teknik pengumpulan data, instrumen
penelitian, uji validitas dan reliabilitas data dan teknik
analis data.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisis penjelasan setelah diadakan penelitian. Hasil
tersebut mencangkup mengenai deskripsi data,
pembahasan hasil penelitian dan analisis.
BAB V: PENUTUP
Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan hasil
yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain
itu, disajikan keterbatasan serta rekomendasi dan
saran yan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya1
.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Yang Digunakan
1. Grand Theory
a. Teori Perusahaan
Teori perusahaan (Theory of the firm) menyatakan
bahwa perusahaan memiliki tujuan utama untuk
memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. 29
Berdasarkan teori tersebut, maka tujuan suatu
perusahaan adalah memaksimalisasi laba dimana
manaer/pemilik dari suatu perusahaan dianggap selalu
berupaya untuk memaksimumkan laba jangka pendek
perusahaannya. Kemudian, jika penekanan tujuan
terhadap laba tersebut mulai bergeser atau diperluas
sehingga mencakup dimensi ketidakpastian (uncertainly)
dan waktu, maka tujuan utama perusahaan berubah
menjadi maksimalisasi kekayaan, dan bukan lagi sekedar
maksimalisasi laba jangka pendek.30 Teori perusahaan
menekannkan bahwa perusahaan perlu menetapkan
tujuan, sehingga dengan demikian perusahaan dapat
menentukan apa yang harus dilakukan, menyusun
program aksinya, menetapkan sasarannya, menyusun
indikator keberhasilannya, serta strategi dan taktik apa
yang harus dilaksanakan. 31

29

D Salvatore, Ekonomi Manajerial Dalam Perekonomian
Global (Jakarta: Salemba Empat, 2005) h. 11
30
Darwin Damanik et al., Ekonomi Manajerial (Medan:
Yayasan Kita Menulis,2021) h.8
31
Sattar, Buku Ajar Ekonomi Koperasi (Sleman:
Deepublish,2017), h.82
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Tujuan dari perusahaan dapat dikelompokkan
menjadi 2 kelompok, yaitu:
a. Tujuan Jangka Pendek: Mencari Laba (Profit)
Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa bisnis =
Fungsi (Laba). Tujuan jangka pendek dari perusahaan
(dalam melakukan aktivitas ekonomi) adalah
mendapat laba.
b. Tujuan Jangka Panjang: Dapat beraktivitas selama
mungkin (going concern)
Untuk dapat beraktivitas dibidangnya, perusahaan
memerlukan sumber daya yang memadai yang
dimiliki sudah digunakan untuk berproduksi, tentu
kemampuannya akan berkurang. Oleh karena itu,
untuk berproduksi berikutnya dalam rangka going
concern, diperlukan lagi tambahan sumber daya yang
memadai. Dengan demikian, dalam jangka panjang
perusahaan bertujuan meningkatkan kemampuan
produksinya dari waktu ke waktu yang tergambar dari
peningkatan nilai harta yang dimiliki oleh perusahaan
tersebut (Value of the firm) yang akan dikonversi
menjadi faktor produksi. Maka, secara ringkas dapat
dirumuskan: Bisnis = fungsi (meningkatkan nilai
perusahaan).32
b. Stakeholder Theory
Freeman
(2010)
mendefinisikan
pemangku
kepentingan atau stakeholders sebagai berbagai
kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau
terpengaruh oleh realisasi tujuan perusahaan. Akan
tetapi, setiap stakeholder tersebut harus diseimbangkan
karena masing-masing stakeholder mempunyai pengaruh
terhadap ketersediaan sumber daya ekonomi yang
32

Darwin Damanik et al., Ekonomi Manajerial (Medan:
Yayasan Kita Menulis,2021) h.8
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digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan.
Tujuan utama teori stakeholder adalah untuk membantu
manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder
mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif
diantara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan
perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih
luas dari stakeholder adalah untuk menolong manajer
korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak
aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugiankerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya, inti
keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang
akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder
menjalankan hubungan mereka.33
Salah satu caranya adalah perusahaan perlu
membentuk komunikasi yang terbuka dan meningkatkan
interaksi
dalam
merespons
berbagai
tuntutan
34
stakeholders-nya.
Teori ini menyatakan bahwa
perusahaan beroperasi untuk kepentingan sendiri dan
masyarakat. Perusahaan harus memberikan manfaat bagi
stakeholders-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak
lainnya). Perusahaan beroperasi membutuhkan bantuan
dari pihak luar dan masyarakat.35 Jones (1999)

33

Ihyaul
ulum,
Intellectual
Capital:
Model
Pengukuran,Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi, (Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang),2017, h.35
34
Reza A, Eliada H, dan Kiky S, Peran Mediasi Reputasi pada
Hubungan Pengungkapan CSR Terhadap Profitabilitas Bank di ASEAN
dari Perspektif Green Banking, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 23,
No.1, (Jawa Tengah: Universitas Jenderal Soedirman), 2021, h. 52-53
35
Huang C.L, dan Kung F.H, Drivers of Environmental
Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence from Taiwan, Journal
of Bussiness Ethicsm, 2010, h. 435-451

24
menjelaskan bahwa stakeholders dibagi dalam dua
kategori:
1) Inside Stakeholders, terdiri atas orang-orang yang
memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap daya
perusahaan serta berada didalam organisasi
perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam
kategori inside stakeholders ini adalah pemegang
saham (stockholders), manajer, dan karyawan.
2) Outside Stakeholders, terdiri atas orang-orang
maupun pihak-pihak yang bukan pemilik
perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, serta
bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki
kepentingan terhadap perusahaan di pengaruhi
oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh
perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam
kategori outside stakeholders ini adalah pelanggan
(customers), pemasok (supplier), pemerintah,
masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum.
Berdasarkan penjelasan dari stakeholders theory ini,
maka perusahaan tidak hanya beroperasi untuk
kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholders-nya. Untuk memenuhi keinginan para
stakeholders, CSR bisa menjadi strategi perusahaan, para
stakeholders akan memberikan dukungan penuh kepada
aktivitas perusahaan apabila pengungkapan CSR dapat
dilakukan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan
untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba dapat
tercapai.36

36

Lela Nurlaela Wati, Model Corporate Social Responbility
(CSR), (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), h. 9-10
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c. Resource Based Theory
Teori berbasis sumber daya (RBT) menunjukkan
perusahaan memiliki sumber daya yang dapat
menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing
dan mampu mengarahkan perusahaan memiliki
keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan
perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang
baik. Resources yang berharga dan langka dapat
diarahkan untuk menciptakan keunggulan bersaing,
sehingga resources yang dimiliki bertahan lama dan
tidak mudah ditiru, ditransfer atau digantikan. Menurut
Barney (1991) menyatakan bahwa dalam Perspektif
RBT, Firm Resources meliputi seluruh aset, kapabilitas,
proses organisasional, atribut-atribut perusahaan,
informasi, knowledge dan lain-lain yang dikendalikan
oleh perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk
memahami dan mengimplementasi strategi guna
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.
Untuk menjadi sumber daya yang potensial , maka
sumber daya perusahaan tersebut harus memiliki 4
atribut yaitu:
1)
2)
3)
4)

37

Bernilai (valueable resources).
Langka (rare resources).
Tidak dapat ditiru (imperfectly imitable resources).
Tidak ada sumber daya pengganti (nonsusbstiutability resouces).37

Ihyaul Ulum, Intellectual Capital: Pengukuran, Framework
Pengungkapan & Kinerja Organisasi, (Malang: UMM Press, 2017), h.
23-24
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2. Kinerja Keuangan
a. Pengertian Kinerja Keuangan
Menurut Budi Rahardjo (2007), Kinerja Keuangan
adalah hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap
kemampuan perusahaan baik dari aspek likuiditas,
aktivitas, solvabilitas, leverage dan profitabilitas yang
dibuat oleh manajemen sebagai salah satu pedoman
untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan
masa lalu dan digunakan untuk memprediksi masa
yang akan datang. Kinerja keuangan merupakan salah
satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk
menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan,
menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah
suatu keharusan agar saham tersebut tetap diamati oleh
investor. Laporan
keuangan yang diterbitkan
perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan
perusahaan. Informasi keuangan tersebut mempunyai
fungsi sebagai sarana informasi, pertanggungjawaban
manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran
terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Para pelaku pasar seringkali menggunakan informasi
tersebut sebagai tolak ukur atau pedoman dalam
melakukan transaksi jual-beli saham suatu.38
Menurut Sucipto (2003) Kinerja Keuangan adalah
penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat
38

Alfredo Mahendra, Luh Gede S.A, dan A.A Gede Suarjaya,
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Manajemen,
Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan Vol. 6, No.2, Universitas Uda yana,
2012, h. 131
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mengukur keberhasilan suatu organisasi atau
perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu dengan
analisis rasio keuangan. Salah satunya rasio
profitabilitas,
Menurut
Kasmir
(2008) rasio
profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan. Rasio ini juga menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen
secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar
kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam
hubungannya dengan penjualan mapun investasi. 39
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
Kinerja Keuangan adalah hasil keputusan yang
pengukuran keberhasilan perusahaan menghasilkan
laba diukur dengan analisis rasio keuangan yang
penilaiannya menggunakan rasio keuangan yaitu
likuiditas, aktivitas, solvabilitas, leverage dan
profitabilitas. Yang informasinya berasal dari laporan
keuangan, guna mengetahui kondisi keuangan masa
lampau dan kemampuan perusahaan mencari
keuntungan dan untuk sebagai tolak ukur investor
untuk investasi di masa mendatang.
b. Tahap-tahap Analisis Kinerja Keuangan
Ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja
keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu:

39

M Wanti E.S, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi BEI, Ejournal
Administrasi Bisnis, Volume 8, Nomor 4, (Samarinda: Universitas
Mulawarma), 2020, h. 281
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1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan
keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan
penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam
dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil
laporan
keuangan
tersebut
dapat
dipertanggungjawabkan.
2) Melakukan Perhitungan.
Penerapan metode hitungan disini adalah
disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang
sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan
tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai
dengan analisis yang diinginkan.
3) Melakukan Perbandingan Terhadap Hasil Hitungan
Yang Diperoleh.
Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut
kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil
hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.
4) Melakukan
Penafsiran
Terhadap
Berbagai
Permasalahan Yang Ditemukan.
Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan
perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap
tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk
melihat apa saja permasalahan dan kendala-kendala
yang dialami oleh perusahaan tersebut.
5) Mencari dan Memberikan Pemecahan Masalah
Terhadap Berbagai Permasalahan Yang Ditemukan.
Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai
permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi
guna memberikan input atau masukan agar apa saja
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menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat
terselesaikan.40
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Keuangan
Penganalisis akan menyadari Bahwa rasio keuangan
secara individu akan membantu dalam menganalisis
dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu
perusahaan, oleh karena itu, dalam menganalisa dan
menilai kondisi keuangan, kemajuan-kemajuan suatu
potensi di masa yang akan datang faktor utama yang
mendapatkan perhatian khusus oleh penganalisa
adalah:
1) Likuiditas
Yang mampu menunjukkan kemampuan suatu
perusahaan
untuk
memenuhi
kewajiban
keuangannya yang harus segera dipenuhi atau
kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
2) Solvabilitas
Yang mampu menunjukkan kemampuan
perusahaan
untuk
memenuhi
kewajiban
keuangannya
apabila
perusahaan tersebut
dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun
jangka panjang.
3) Rentabilitas atau profitabilitas
40

Akhmad Syafrudin Noor, Analisis Faktor-Faktor yang
mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi yang go
public di BEI, Vol.12, No.1, Universitas Antakusuma Pangkalan Bun,
2011, h.15
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Yang menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4) Stabilitas
Yang menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang
diukur dengan mempertimbangkan kemampuan
perusahaan untuk membayar beban bunga dan
kemampuan perusahaan untuk membayar dividen
secara teratur tanpa mengalami hambatan.41
d. Laporan Keuangan
Menurut Munawir (1991) pada dasarnya laporan
keuangan adalah proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan adalah alat
uang sangat penting untuk memperoleh informasi
sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil
operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang
bersangkutan. 42 Laporan keuangan dalam suatu
perusahaan sebenarnya merupakan output dari proses
atau siklus akuntansi dalam suatu kesatuan akuntansi
usaha, dimana proses akuntansi meliputi kegiatankegiatan:
1) Mengumpulkan bukti-bukti transaksi
2) Mencatat transaksi dalam jurnal
3) Memposting dalam buku besar dan membuat kertas
kerja

41

Ibid
Aldila Septiana, Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar
dan Deskripsi Laporan Keuangan (Pemekasan: Duta Media Publishing,
2019) h.2
42

31
4) Menyusun laporan keuangan. 43
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan
informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam
posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk
memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam
memnuhi tujuannya, laporan keuangan juga
menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen
(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 44
Setiap perusahaan memiliki bidang usaha dan
karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya,
sehingga rincian laporan keuangan suatu perusahaan
lainnya juga berbeda. Namun, laporan keuangan yang
dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi
beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat:
1) Dapat Dipahami
Kualitas informasi penting yang disajikan dalam
laporan keuangan adalah kemudahannya untuk
segera dapat dipahami oleh pengguna. Jadi,
pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis,
akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari
informasi tersebut dengan penuh ketekunan.

43

Marsel Ponggoh, Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai
Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources TBK, Jurnal EMBA, Vol. 1, No.
3, Universitas Sam Ratulangi, 2013, h. 671-673
44
Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, (Jakarta : IAI, 2016), h.3
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2) Relevan
Agar bermanfaat, Informasi harus relevan dengan
kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan
keputusan . informasi dikatakan relevan jika dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna
dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa
masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan,
atau mengoreksi hasil evaluasinya di masa lalu.
3) Materialitas
Informasi dipandang bersifat material jika kelalaian
untuk mencantumkan atau kesalahan dalam
mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi
keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas
dasar laporan keuangan.
4) Keandalan/Realibilitas
Informasi yang disajikan harus andal dengan bebas
dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan
secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau
yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
5) Substansi Mengulik Bentuk.
Transaksi, Peristiwa dan Kondisi lain dicatat serta
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya.
6) Pertimbangan yang Sehat
Hal ini mengandung unsur kehati-hatian ketika
memberikan pertimbangan yang diperlukan dalam
kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau
penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan
kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
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7) Kelengkapan
Laporan keuangan harus lengkap menurut batasan
materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak
mengungkapkan akan mengakibatkan informasi
menjadi tidak benar atau menyesatkan sehingga
tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi
ditinjau dari segi relevansi.
8) Dapat dibandingkan/Komparabilitas
Pengguna harus membandingkan laporan keuangan
entitas antarperiode untuk mengidentifikasi
kecendrungan posisi dan kinerja keuangan.
9) Tepat Waktu
Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan
keuangan dalam jangka waktu pengambilan
keputusan. Jika terjadi penundaan yang tidak
semestinya dalam pelaporan, informasi yang
dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.
Manfaat
Informasi harus
melebihi biaya
penyediaannya. Namun, evaluasi biaya dan manfaat
merupakan proses pertimbangan yang substansial. 45
e. Profitabilitas
Menurut Munawir (2002), Profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
dalam periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat
ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yan
45
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relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan
rasio keuangan sebagai salah satu analisis dalam
kondisi keuangan, Hasil Operasi dan tingkat
profitabilitas suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2014)
menjelaskan bahwa hasil pengukuran profitabilitas
dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kerja manajemen
selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif
atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan
sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan,
sekaligus
kemungkinan
untuk
menggantikan
manajemen yang baru terutama setelah manajemen
lama mengalami kegagalan. Oleh Karena itu,
Profitabilitas disebut juga salah satu alat ukur kinerja
manajemen. Rasio ini mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat
penjualan, aset dan modal saham tertentu. ada 3 rasio
yang sering digunakan, yaitu profit margin, retun on
asset (ROA), return on equity (ROE). Salah satu
indikator pengukuran profitabilitas yaitu Return on
Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat
aset tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkann efisiensi
dan efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin
baik.46
f.

Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam

Kinerja Keuangan dalam perspektif islam yang
memiliki tujuan yang lebih bermanfaat dibandingkan
hanya untuk mencapai laba maksimum, hal ini dapat
dilakukan dengan mewujudkan Maqashid Syariah.
Untuk mewujudkan maqashid syariah, sebuah lembaga
46
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bisnis syariah harus mampu melakukan penjagaan pada
al-aql (pikiran), addien (agama), nafs (jiwa), nasl
(keturunan) dan maal (harta). Dalam konteks praktik
bisnis syariah. Pencapaian maqashid syariah dapat
diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan
individu, penciptaan keadilan dan pencapaian
kepentingan publik. Ukuran kinerja yang pertama,
pendidikan diartikan bahwa perusahaan dituntut untuk
meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi sumber
daya manusianya, Ukuran kinerja kedua, penciptaan
keadilan diartikan bahwa perusahaan dituntut untuk
memastikan adanya keadilan pada setiap aktifitas yang
dilakukan, melalui prinsip syariah. Dan seluruh
kegiatan perusahaan terbebas dari unsur ketidakadilan
yaitu terbebas dari maysir, gharar dan riba. Maqashid
Syariah dapat dipahami sebagai tujuan akhir dari
syariah yang mengarah pada nilai-nilai kesejahteraan,
kemanfaatan dan peniadaan penderitaan.
Nilai-nilai etika islam seperti nilai-nilai kejujuran,
kebenaran, ketaqwaan, perasaan bahwa Allah SWT
selalu mengawasi, dan independensi merupakan nilainilai yang perlu menjadi pondasi dalam pengembangan
entitas syariah. Oleh karena itu, perusahaan yang
mendasarkan kegiataannya pada konsep maqashid
syariah dalam operasionalnya dituntut untuk
mengamalkan kaidah-kaidah hukum islam, artinya
entitas harus mendasarkan Allah SWT sebagai
stakeholder tertinggi.47
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Prinsip-prinsip manajemen keuangan syari’ah yang
diajarkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:
1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida
atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak
sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau
dizalimi.
2. Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam
takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs),
maupun pembagian keuntungan.
3. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan
universal.
4. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan
investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha
yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba
dan pornografi. Demikian pula, komoditas
perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
5. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus
terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan maysir.
6. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari
beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.
Tugas utama seorang manajemen adalah
menentukan cara terbaik agar tujuan perusahaan bisa
tercapai, yaitu memperoleh laba atau profitabilitas. Akan
tetapi, profitabilitas dalam perspektif Islam sedikit
berbeda. Profitabilitas dalam perspektif Islam
mempunyai 2 aspek tujuan, yaitu tujuan materi dan
tujuan non materi. Tujuan non materi tersebut yang
mencirikan profitabilitas dalam perspektif Islam. Yang
dimaksud dengan profitabilitas non materi ialah
kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan
dimanfaatkan untuk mengumpulkan bekal untuk di
kehidupan akhirat kelak. Profitabilitas merupakan
keberkahan dan keridhaan Allah SWT. karena materi
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yang kita dapatkan tanpa ada aspek keberkahan dan
keridhaan.48
3. Audit Internal
a. Pengertian Auditing
Auditing adalah suatu proses sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan
atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang
membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh
orang yang kompeten dan independen. 49
b. Pengertian Audit Internal
Audit Internal adalah audit yang bekerja pada suatu
entitas (perusahaan) dan oleh karenanya berstatus
sebagai pegawai pada entitas tersebut. Tanggung jawab
audit internal pada berbagai perusahaan sangat beraneka
ragam tergantung pada kebutuhan perusahaan yang
bersangkutan. Kadang-kadang staf audit internal hanya
terdiri dari satu atau dua orang yang sebagian besar
waktunya digunakan untuk melakukan tugas rutin yaitu
audit kepatuhan. 50 Audit Internal terdapat pada
perusahaan relative besar, dimana pimpinan perusahaan
membentuk banyak departemen, bagian, seksi atau
satuan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Bila
48
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perusahaan terdiri dari beberapa departemen, maka
pimpinan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada
unit-unit operasi.51
Auditor intern bekerja di suatu perusahan untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen
perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah bagi
pemerintah. Bagian audit dari perusahaan bisa
beranggotakan lebih dari seratus orang dan biasanya
bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur,
direktur eksekutif, atau kepada komite audit dari dewan
atau komisaris, pada BUMN, auditor intern berada
dibawah SPI (Satuan Pengawasan Intern). Auditor intern
wajib memberikan informasi yang berharga bagi
manajemen untuk pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan operasi perusahaan. Biasanya pihakpihak ekstern tidak memanfaatkan informasi dari auditor
intern karena
independensinya
yang terbatas.
Keterbatasan independensi ini merupakan perbedaan
utama antara auditor intern dengan akuntan publik. 52
c. Tujuan dan Fungsi Audit Intenal
1) Tujuan Audit Internal
Sebagaimana didefinisikan Guy dalam
Statement of Responsibilities of Internal Auditor
yang diterbitkan Institute of Internal Auditors
(IIA), Tujuan Audit Internal adalah untuk
membantu anggota organisasi melaksanakan
tanggung jawab secara efektif. Untuk mencapai
tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat
51
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melengkapi organisasi dengan Analisis, penilaian,
rekomendasi, konsultasi, dan informasi kegiatan
yang ditelaah.53
2) Fungsi Audit Internal
Menurut Sawyer mengemukakan bahwa
internal audit memiliki berbagai fungsi
diantaranya:
a) Pengawasan pada seluruh aktivitas yang sulit
ditangani oleh pimpinan puncak.
b) Pengidentifikasian dan minimalisasi risiko.
c) Report Validation kepada manajer senior.
d) Mendukung dan membantu manajemen pada
bidang-bidang tekns.
e) Membantu proses pengambilan keputusan.
f) Menganalisis masa mendatang (bukan untuk
hal yang telah terjadi)
g) Membantu
manajer
dalam
mengelola
perusahaan.54
d. Peran Audit Internal
Berikut ini adalah aktivitas pemeriksaan intern dan
merupakan peran dari auditor intern dalam perusahaan:
1) Compliance
Aktivitas ini untuk menilai sampai sejauh mana
tingkat kepatuhan para pegawai terhadap
kebijaksanaan, prosedur , peraturan-peraturan dan
praktek usaha yang lazim, serta undang-undang
dan peraturan pemerintah yang mempunyai aturan.
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2) Verifikasi
Kegiatan verifikasi difokuskan pada ketelitian,
keandalan berbagai data manajemen dan evaluasi
apakah data tersebut relevan serta memenuhi
kebutuhan manajemen yang meliputi laporan
keuangan dan kekayaan fisik serta hasil operasi
perusahaan.
3) Evaluasi
Aktivitas ini menilai bentuk pengendalian intern
yang ditetapkan perusahaan dan meliputi penilaian
terhadap pengendalian akuntansi dan operasi, juga
menilai hasil-hasil pelaksanaan dan petugas
pelaksanaannya.
4) Merekomendasikan
Merekomendasikan suatu rangkaian tindakan
kepada pihak manajemen. 55
e. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan
Audit Internal
1) Internal auditor harus menentukan peranan yang
paling sesuai untuk organisasinya.
2) Internal auditor harus memperhatikan persyaratan
profesi agar tetap independen dan objektif.
3) Internal auditor juga harus merasa yakin bahwa
mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang
diperlukan untuk melaksanakan peran tersebut.
4) Internal auditor juga sepatuhnya memberikan
umpan balik kepada manajemen sebagai bagian
55
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dari proses pelaporan hasil audit, bilamana
terdapat resiko baru yang telah di identifikasi oleh
internal audit selama pekerjaan auditnya.
5) Internal audit mendukung kebutuhan untuk
mengembangkan proses manajemen resiko
terdefinisi secara jelas, bilamana suatu organisasi
tidak mempunyai proses manajemen resiko yang
terdefinisi secara jelas.56
4. Intellectual Capital
a. Pengertian Intellectual Capital
Intellectual Capital adalah sumber daya perusahaan
yang berbasis pengetahuan dan berupa aset tak
berwujud yang dapat dijadikan nilai tambah bagi
perusahaan untuk menciptakan inovasi da persaingan
bisnis yang kompetitif. Istilah yang diberikan kepada
aset tidak berwujud yang merupakan gabungan dari
pasar dan kekayaan intelektual, yang berpusat pada
manusia dan infrastruktur yang memungkinkan
perusahaan untuk berfungsi. 57
b. Manfaat Pengelolaan Intellectual Capital
Pengelolaan intellectual capital akan memberikan
keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selain itu,
pengelolaan IC juga memberikan beberapa manfaat
sebagai berikut:
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1) Memberikan
informasi
yang
menceritakan
kemampuan
perusahaan
dan
kemampuan
perusahaan tersebut dalam melakukan aktivitas
dengan baik.
2) Memberikan informasi untuk mengenali usahausaha manajemen dalam pengembangan kondisi
pengetahuan yang dimiliki perusahaan.
3) Memberikan informasi mengenai pengembangan
sumber pengetahuan yang dimiliki perusahaan.
Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari
pengelolaan yang baik terhadap intellectual capital.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
manfaatnya yaitu memberikan informasi mengenai
kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya
dengan baik, mengetahui kondisi pengetahuan
perusahaan dan pengembangannya.58
3) Komponen Utama Intellectual Capital
Pada umumnya, para peneliti mengidentifikasikan
komponen IC menjadi 3 bagian yaitu:
1) Human Capital (IC)
Merupakan sumber inovation, dan imrovement,
karena
didalamnya
terdapat
pengetahuan,
keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh
karyawan perusahaan.
2) Structural Capital
Merupakan
kemampuan
organisasi
atau
perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas
perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha
karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual
58
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yang optimal serta kerja bisnis secara keseluruham,
misalnya: sistem operasional perusahaan, proses
manufacturing, budaya organisasi, dan filosofi
manajemen.
3) Relational Capital atau Customer Capital (CC)
Merupakan hubungan yang harmonis yang
dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik
yang berasal dari para pemasok, pelanggan dan juga
pemerintah dan masyarakat. Relational Capital
dapat muncul dari berbagai bagian diluar
lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai
bagi perusahaan.59
d. Pengukuran Intellectual Capital
Intellectual capital dianggap sebagai aset tak
berwujud, dan tentu akan sulit untuk mengukur modal
ini. Terdapat metode yang dikembangkan oleh Pulic
(disebut sebagai Value Added Intellectual Capital
(VAIC). Metode ini bertujuan untuk menyajikan
informasi tentang value creation efficency dari aset
berwujud (tangible assets) dan aset tak berwujud
(intangible assets) yang dimiliki oleh perusahaan.
VAIC merupakan alat untuk mengukur kinerja
intellectual capital perusahaan. Perhitungan dilakukan
terhadap 3 komponen intellectual capital yang telah
dijelaskan di atas, sebagai berikut:
1) Value Added of Capital Employed (VACA)
Value Added of Capital Employed (VACA)
adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh
satu unit physical capital. Pulic (Amanda Friscian
59

Sawarjuwono, Tjiptohadi dan Agustine Prihatin Kadir,
Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan, Jurnal
Akuntansi & Keuangan, Vol 5, No.1, 2013

44
Adeline, 2012) mengasumsikan bahwa jika satu unit
dari CE (capital employed) membesar daripada
perusahaan yang lain. Dengan demikian,
pemanfaatan IC yang lebih baik merupakan bagian
dari IC perusahaan.
2) Value Added Human Capital (VAHU)
Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan
berapa banyak VA (Value Added) dapat dihasilkan
dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja.
Hubungan antara VA (Value Added) dengan HC
(Human Capital) mengindikasikan kemampuan HC
(Human Capital) untuk menciptakan nilai di dalam
perusahaan.60
3) Structural Capital Value Added (StVA)
Structural
Capital
Value
Added
(StVA)
menunjukkan kontribusi structural capital (SC)
dalam penciptaan nilai. StVA mengukur jumlah SC
yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah
dari VA dan merupakan indikasi bagaimana
keberhasilan SC
dalam penciptaan nilai.
Pengukuran dari intellectual capital yang paling
sering digunakan dalam penelitian yaitu dari Pulic
yang menggunakan VAIC. VAIC merupakan
pengukuran
yang
membutuhkan
informasi
mengenai capital employed, human capital dan
structural capital menghasilkan return yang lebih.
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5. Corporate Social Responbility (CSR)
a. Pengertian CSR (Corporate Social Responbility)
Corporate Social Responbility adalah komitmen
perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi dalam
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.
Kompleksitas permasalahan sosial (social problems)
yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan
implementasi desentralisasi telah menempatkan
Corporate Social Responbility (CSR) sebagai suatu
konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif
terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat
miskin.61
b. Tujuan Pengungkapan CSR
CSR dapat dipahami sebagai upaya suatu organisasi
untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan
ekonomi, sosial dan lingkungan tanpa memberikan
harapan kepada pemegang saham, lalu memberikan
kembali sesuatu (kebutuhan) kepada masyarakat luas.
Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri adalah
strategi perusahaan yang dijalankan guna untuk
membantu manajemen dalam upaya menemukan solusi
atas preferensi, perilaku, serta ekspektasi stakeholders.
Namun, kegiatan CSR yang terealisasi dengan baik
tidak berarti stakeholders secara otomatis akan
langsung dapat menilai bahwa perusahaan telah
beroperasi dengan memperhatikan isu sosial dan
lingkungan baik pula, karena tidak semua stakeholders
61
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merasakan dampak dari aktivitas tersebut. Karena
untuk membuktikan jika suatu organisasi atau
perusahaan sudah mempraktikan kebijakan CSR yang
sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak sangat
sulit, perusahaan mencoba mengalihkankan perhatian
dengan menggunakan Corporate Social Irrenponsbility
(CSI) yang menyamar sebagai CSR. Menurut Podnar
(2008) menyatakan bahwa pada penelitiannya untuk
mencapai tujuan CSR, maka perusahaan harus mampu
mengkomunikasikan aktivitas CSR yang dilakukan
dengan
efektif
untuk
menunjukkan
kepada
stakeholders bagaimana perhatian perusahaan terhadap
isu sosial dan lingkungan.62
Tujuan Perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR
dalam bentuk Sustainability Report adalah untuk
mendongkrak reputasi dan citra merek perusahaan.
Perusahaan diharapkan dapat melakukan pengurangan
biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
atau gas industri. Pengungkapan melalui Sustainability
Report akan memperbaiki hubungan perusahaan
dengan pihak-pihak yang terkait, terutama para
stakeholders dan regulator. Bagi internal perusahaan,
peningkatan produktivitas akan mudah dicapai, karena
karyawan merasa diperhatikan dan dihargai.
Pengungkapan Sustainability Report juga memberi
peluang bagi perusahaan dalam mendapatkan
penghargaan, sehingga akan meningkatkan citra
perusahaan di mata stakeholders-nya.
Dalam
Melaporkan laporan CSR, akuntanbilitas merupakan
salah satu syarat utama dalam bentuk laporan. CSR
dalam bentuk laporan dapat dinyatakan sebagai salah
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satu upaya perusahaan memenuhi harapan masyarakat
akan perusahaan yang berkinerja baik tidak hanya
dalam masalah ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang
sosial dan lingkungan.
c. Manfaat Pengungkapan CSR
Penerapan CSR di perusahaan dapat mendatang
manfaat di masa mendatang baik untuk internal
maupun eksternal perusahaan. Walaupun awalnya
perusahaan menganggap bahwa menerapkan dan
melakukan aktivitas CSR adalah suatu yang
membebankan perusahaan, namun akhirnya sadar
bahwa aktivitas CSR sebagai pelayanan perusahaan
untuk menjalin hubungan yang baik pada masyarakat
dan lingkungan. Anne, dkk (2005) menjelaskan ada
dua pondasi yang menjadi dasar dari CSR, yaitu:
1) Charity Priciple
Kegiatan bertujuan untuk memberikan bantuan
sukarela kepada seseorang atau masyarakat yang
membutuhkan.
Bentuk bantuannya
bersifat
kedermawanan seperti membentuk yayasan yatim
piatu.
2) Stewardship Principle
Kegiatan ini menjalankan hubungan baik dengan
stakeholders, hal ini disadarkan bahwa perusahaan
juga memiliki ketergantungan kepada masyarakat
sekitar. Sehingga dengan melakukan sesuatu
pendekatan tersebut dapat menyeimbangkan dangan
kepentingan dan kebutuhan setiap kelompok yang
bermacam-macam dimasyarakat.63
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Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang
menerapakannya, selain mendapatkan manfaat dari
perusahaan, dengan menerapkan aktivitas CSR dapat
mendatangkan manfaat yang positif bagi masyarakat
dan pemerintah, berikut manfaat dari pengungkapan
CSR, Yaitu:
1) Manfaat bagi Perusahaan
a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi
serta citra merek perusahaan.
b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara
sosial.
c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
d) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional
usaha.
e) Membuka peluang pasar yang lebih luas.
f) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak
pembuangan limbah.
g) Memperbaiki hubungan stakeholders.
h) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
i) Meningkatkan semangat terhadap produktivitas
karyawan.
j) Peluang mendapatkan penghargaan.64
2) Manfaat bagi Masyarakat
Dapat meningkatkan untuk berbagai sektor seperti
pengadaan pendidikan yang layak dan berkualitas
bagi masyarakat, sektor ketenaga kerjaan seperti
meningkatkan pelatihan atau training untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas.
3) Manfaat bagi Pemerintah
64

Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responbility,
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Aktivitas dari CSR sendiri berhubungan dengan
masalah yang ada diberbagai daerah seperti halnya
masalah pendidikan, kurangnya akses kesehatan
bagi masyarakat sekitar, dan pembangunan fasilitas
umum untuk kepentingan orang banyak. Dengan
adanya kerja sama dari adanya kebijakan
pemerintah dengan perusahaan yang menerapkan
CSR, banyak masyarakat yang terbantu akan adanya
pelaksanaan CSR.65
d. Jenis
Program-program
Responbilit.

Corporate

Social

1) CSR Pendidikan
Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa,
pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan
dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan
pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan
dalam implementasi Corporate Social Responbility
(CSR) setiap perusahaan.66
2) CSR Kesehatan
Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah
target perusahaan. Dengan demikian, Programprogram Corporate Social Responbility sudah
sebaiknya tidak meninggalkan programnya di
bidang kesehatan dan bisa dilakukan dengan cara di
sesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang
semestinya dilakukan di daerah setempat.
Contohnya, untuk daerah-daerah tertentu salah satu
65

M Imam Syairozi, Pengungkapan CSR pada Perusahaan
Manufaktur dan Perbankan, (Magelang: Tidar Media,2019), h.12-13
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kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya
kondisi kesehatan manusia, termasuk fasilitas
kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil.
3) CSR Lingkungan
Tanggung
jawab
terhadap
perlindungan
lingkungan seringkali dianggap berada diranah
publik. Dimasa lalu pemerintah dipandang sebagai
aktor utama yang mengadopsi perilaku ramah
lingkungan, sementara itu pihak swasta hanya
dilihat
sebagai
timbulnya
masalah-masalah
lingkungan, namun kini terbalik, kiprah perusahaan
dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
secara ekonomi, sosial dan lingkungan global mulai
nyata. Pertama semakin terbatasnya sumber daya
alam di dunia ini menjadi kendala utama bisnis, dan
mengancam keberadaan spesies manusia. Kedua,
Keterbatasan SDM ini menyetir arah pasar sehingga
perusahaan dihadapkan pada banyak pihak yang
peduli lingkungan. Konsep 3P (profit, people dan
planet) adalah gambaran bahwa perusahaan selalu
mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan
(planet). Dengan demikian, program-program CSR
tidak
bisa
meninggalkan
implementasinya
khususnya dibidang lingkungan.
4) CSR Ekonomi
Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam
bidang ekonomi menjadi perhatian penting bagi
setiap pemangku kebijakan Corporate Social
Responbility. Peningkatan pendapatan ekonomi bisa
diterapkan dengan mengembangkan Lembaga
Keuangan Mikro, Bantuan modal kepada
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pengusaha-pengusaha kecil, dan pemberdayaan
masyarakat.67
e. Faktor Penting Corporate Social Responbility
dalam Lingkup Organisasi
1) Adanya arus globalisasi, yang memberikan
gambaran tentang hilangnya garis pembatas
diantara berbagai wilayah didunia sehingga
menghadirkan universalitas. Dengan demikian
menjadi
sangat
mungkn
perusahaan
multinasional dapat berkembang dimana saja
sebagai mata rantai globalisasi.
2) Konsumen dan investor sebagai Public primer
organisasi profit membutuhkan gambaran
mengenai tanggung jawab organisasi terhadap
isu sosial dan lingkungannya.
3) Sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka
dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk
dapat mengelola organisasi dengan baik.
4) Masyarakat pada beberapa negara menganggap
bahwa organisasi sudah memenuhi standar etika
berorganisasi, ketika organisasi tersebut peduli
pada lingkungan dan masalah sosial.
5) Tanggung Jawab sosial setidaknya dapat
mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada
organisasi.

67
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6) Tanggung jawab sosial dianggap
meningkatkan reputasi organisasi.

dapat

6. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks
saham yang dikeluarkan pada tanggal 12 mei 2011 yang
didalamnya berisi seluruh saham syariah yang tercatat
dalan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar didalam
Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Konstituen ISSI mempunyai jadwal
review yaitu setiap enam bulan sekali pada bulan mei dan
november dan dilakukan publikasi pada awal bulan
berikutnya.68 Hal inilah yang menyebabkan adanya saham
syariah yang keluar ataupun baru masuk kedalam
konstituen ISSI.
Metode perhitungan ISSI sama dengan perhitungan
indeks saham lainnya yang ada di BEI, yaitu
menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari kapitalisasi
pasar dengan menggunakan tahun dasar awal penerbitan
Daftar Efek Syariah yaitu Desember 2007. Tercatat
sampai dengan bulan September 2020 terdapat 451 saham
yang termasuk dalam kategori Indeks Saham Syariah
Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar yang tergabung dalam
Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2017 tercatat
Rp. 3.510,1 Triliun, tahn 2018 tercatat sebesar Rp. 3.144,0
Triliun, dan tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 3.744,8
Triliun. 69
68
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Di Indonesia terdapat tiga indeks untuk saham syariah
yaitu Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Indeks 70
(JII 70) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
Perbedaan antara ketiganya adalah terletak pada jumlah
sahamnya, dalam JII konstituennya adalah 30 saham
syariah yang paling likuid yang tercatat di BEI, kemudia
JII 70 saham yang paling likuid, sedangkan ISSI
konstituennya adalah seluruh saham syariah indonesia
yang masuk dala Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
B. Kerangka Pemikiran
Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan model
pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori
berhubungan
dengan
berbagai
faktor
yang
telah
diidentifikasikan.
Suatu
kerangka
pemikiran
akan
menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu
antara variabel bebas dan terikat.70 Kerangka pemikiran
merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian, Secara
logis mengembangkan, menguraikan dan menjelaskan
hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang
diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel X yaitu
Audit Internal, Intellectual Capital, dan CSR yang akan
dihubungkan pengaruhnya terhadap Variabel Y yang dalam
penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur
yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
Periode 2016-2019. Berikut kerangka pemikiran dalam
penelitian ini:
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AUDIT
INTERNAL
(X1)
INTELLECTUAL
CAPITAL

KINERJA
KEUANGAN
(ROA)

(X2)

(Y)
CORPORATE
SOCIAL
RESPONBILITY
(CSR)
(X3)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
B. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
Hipotesis nihil/nol (Ho), yaitu hipotesis yang menyatakan tidak
adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak
adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis
alternatif (Ha), yaitu hipotesis yang menyatakan adanya
hubungan antara dua variabel atau lebih atau adanya perbedaan
antara dua kelompok atau lebih. 71
71
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1. Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan
Sukmana et (2011) menunjukkan bahwa audit internal
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin efektif audit internal
semakin tinggi juga kinerja keuangan. Jika fungsi audit
internal tidak ada, maka dewan direksi kehilangan sumber
informasi internal mengenai kondisi dan perkembangan
kinerja keuangan perusahaan. Implementasi audit internal
yang baik dapat dinilai dari efektivitas dan efisiensi
pengendalian internal yang dimiliki suatu perusahaan dan
pengendalian internal yang dimiliki suatu perusahaan dan
pengendalian internal yang terus menerus di setiap
periode. Sejauh mana sasaran dan kegiatan operasi
perusahaan tercapai harus dapat dipastikan oleh audit
internal apakah telah sesuai dengan tujuan perusahaan,
oleh sebab itu, audit internal dapat meningkatkan potensi
pertumbuhan kinerja keuangan.72
H1 : Audit Internal berpengaruh positif terhadap
Kinerja Keuangan pada Perusahaan Makanan dan
Minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah
Indonesia (ISSI).
2. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja
Keuangan
Penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien
dapat memperkecil biaya sehingga akan meningkatkan
laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan pandangan
stakeholder theory yaitu apabila perusahaan dapat
mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan yang

72
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dimiliki sebagai sarana untuk meningkatkan laba, maka
dapat menguntungkan para stakeholder.
Hubungan antara kinerja keuangan dengan Intellectual
Capital sangatlah tepat disandingkan dengan stakeholder
theory untuk menjelaskan hubungan antar kinerja
keuangan dengan intellectual capital. Konsesus yang
berkembang dalam konteks stakeholder theory adalah
bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return
bagi pemegang saham (shareholder).73 Sementara Value
added adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan
oleh stakeholder dan kemudian di distribusikan kepada
stakeholder yang sama. Sehingga dengan demikian
keduanya (Value added dan return) dapat menjelaskan
kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan
pengukuran kinerja perusahaan. Sehingga intellectual
capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan,
karena semakin tinggi nilai value added maka makin baik
kinerja perusahaan.
H2 : Intellectual Capital berpengaruh positif
terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan
Makanan dan Minuman yang terdaftar di Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI).
3. Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan
Aktivitas CSR (Corporate Social Responbility)
berdampak secara tidak langsung terhadap kinerja
perusahaan, Industri saat ini tidak hanya berfokus pada
kinerja keuangan perusahaan saja namun harus lebih luas
dari itu yaitu dengan tujuan CSR untuk membangun brand
image yang baik bagi perusahaan sehingga stakeholder
73

Daud, R.M dan Amri. A, Pengaruh Intellectual Capital dan
Corporate Social Responbility Terhadap Kinerja Perusahaan, Jurnal
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tertarik untuk melakukan investasi dan kinerja keuangan
juga meningkat.74 Menurut Santoso (2008) apabila sebuah
perusahaan terlihat peduli kepada masyarakat, masyarakat
juga akan membayangkan bahwa perusahaan yang
memiliki kepedulian dalam mengelola produknya.
Sehingga timbul kepercayaan akan kualitas produk dan
ujungnya pada loyalitas untuk menggunakan produknya.
H3 : CSR berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan pada Perusahaan Makanan dan Minuman
yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia
(ISSI).
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