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ABSTRAK 

 

MULYANTI ANDHANI. Modal Intelektual dan Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Tahun 2015. Skripsi, Jakarta. 

Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta. 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang 

benar, sahih, dapat dipercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan tentang 

pengaruh Modal Intelektual dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan pada perusahaan perbankan tahun 2015, baik secara simultan maupun 

parsial. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara Modal Intelektual 

dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan perbankan tahun 

2015. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif 

dengan analisis statistik deskriptif. Alat analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

random sampling yaitu sebanyak 36 perbankan. Penelitian ini menggunakan 

model Pulic untuk sebagai ukuran komponen modal intelektual. Good Corporate 

Governance diukur dari self assesment yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

serta Kinerja Keuangan dengan menggunakan BOPO. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Modal Intelektual dan Good Corporate Governance secara 

simultan mempengaruhi Kinerja Keuangan. Hasil secara parsial Modal Intelektual 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kinerja keuangan. Sedangkan Good 

Corporate Governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja 

Keuangan. Kemampuan antara Modal Intelektual dan Good Corporate 

Governance menerangkan Kinerja Keuangan sebesar 49,9%. 

Kata kunci : Modal Intelektual, Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan 
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ABTRACT 

MULYANTI ANDHANI. The Influence of Intellectual Capital and Good 

corporate Governance to Financial Performance in Banking Companies on 2015. 

Script, Study Program of Economics Education, Faculty of Economics, State 

University of Jakarta. 2016. 

The purpose of this research was to obtain information and knowledge that is 

true, valid, reliable and can be justified on the influence of Intellectual Capital 

and Good Corporate Governance to Financial Performance in Banking 

Companies on 2015, either simultaneously or partially. The sampling technique in 

this research is a random sampling as many as 36 banks. This research uses a 

Pulic model to measure of Intellectual Capital components. Good Corporate 

Governance is measured from the self-assessment has been established by Bank of 

Indonesia as well as Financial Performance using BOPO. Based on the result this 

research show that variable Intellectual Capital and Good corporate Governance 

are simultaneously effect  to Financial Performance. The result for partially test, 

Intellectual Capital is negatively effect and significant on the Financial 

Performance. While Good Corporate Governance is positively effect and 

significant on the Financial Performance. The ability of Intellectual Capital and 

Good Corporate Governance explain Financial Performance of 49,9%. 

 

Keyword: Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Financial 

Performance 
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KATA PENGANTAR 

 

 
“If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to 

learn, no one can stop you”  
(anonymous) 

 
Segala Puji hanyalah milik Allah, yang telah menuliskan skenario 

terbaik untuk manusia, meletakan adab dan ilmu sebelum beramal, serta 

membuka tabir pengetahuan. Shalawat serta salam semoga selalu 

tercurah kepada sosok yang tidak pernah berjumpa, namun kami rindukan 

untuk bertemu, ialah Rasulullah SAW. 

Pendidikan Tinggi merupakan gerbang penempa ilmu 

pengetahuan, dan dipuncaknya kami harus meniti penelitian untuk 

menghasilkan karya bernama skripsi, Alhamdulillah kurang lebih 5 bulan 

berjibaku dengan skripweet dan rumah sakit, dan Allah yang mampukan 

saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Ada kalanya 

ingin menyerah, berhenti sejenak dan beralasan untuk tidak 

menyelesaikan. Namun Dia hadirkan sosok yang luar biasa untuk 

menyemangatiku, dan mengingat kembali tujuan yang sudah dimulai ini, 

ialah kedua orang tua ku dan ke- 5 adikku, Modi, Ika, Fauzi, Rizki, Saskia. 

Terima kasih, karena kalian mau menunggu egoku untuk melanjutkan 

pendidikan ditengah harus menjadi tulang punggung.  

Jazakillah khair kepada sosok Ibu yang tidak memiliki hubungan 

darah, namun mengayomi hingga meminjamkan laptop terbaiknya, ialah 

Ibu Handayani, beserta Faathimah Enterprise yang terdiri dari sahabat 

luar biasa membantu tanpa kenal tapi, yaitu Anna, Okta, Tata, Dina, 

Dhilla, arofah, Anis, Tsabita, Aulia. Semangat menyongsong gerbang 

impian baru. 

Terimakasih kepada Beasiswa Bidikmisi yang mengantarkan saya 

menikmati indahnya dunia pendidikan tinggi gratis. Tak lupa juga ucapan 

terimakasih mendalam kepada sosok guru yang luar biasa mengayomi 

kami hingga menuju altar pendidikan tertinggi yaitu dosen pembimbing 
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yang selalu mengingatkan penulis, ialah Ibu Dra Sri Zulaihati, M.Si dan Ibu 

Santi Susanti, S.Pd.M.Ak. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S.,M.Bus. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi UNJ. Ibu Dr. Siti Nurjannah, SE.,M.Si selaku 

Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNJ. 

Terimakasih para Ibu dan Bapak dosen yang tidak saya sebutkan namun 

tak mengurangi rasa hormat saya kepada pahlawan pendidikan FE UNJ. 

Rasa sayang tak lupa juga untuk sahabat seperjuangan saya, yaitu: 

Hartini, Leni, Rika, Aisyah, Yustia, Imas, Mona serta sahabat Pendaki Reg 

2012 yang saling menyemangati untuk lulus tepat waktu, serta sahabat 

seperjuang organisasi tempat diri ini mengasah potensi yaitu, HMJ EA  

Kabinet Integrasi dan Kabinet Dedikasi, keluarga Bahagia BSO Al-

iqtishodi, Keluarga LDK Salim UNJ tahun 2016, Sahabat Semut Merah, 

dan Magenta. Kalian mengajarkan arti berjuang, berkorban dan 

kekeluargaan. Semangat untukku dan sahabatku untuk menuntaskan 

amanah dengan sebaik baiknya sebab setiap jiwa akan dimintai 

pertanggung jawabannya 

Akhir kata, penulis ingin menyisipkan quotes Ali bin Abi Tholib 

untuk generasi muda pemimpin bangsa 

“Apabila kamu mencanangkan diri menjadi pemimpin bagi manusia, 

maka dia harus belajar mendidik dirinya sebelum mendidik orang 

lain. Dan hendaknlah pendidikannya itu dilakukan dari perilakunya 

sebelum lisannya, serta orang yang mengajari dan mendidik dirinya 

lebih berhak dimuliakan dari pada orang yang menjadi guru dan 

pendidik orang lain” 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik untuk 

memperbaiki penelitian selanjutnya. Semoga skripsi yang sederhana ini 

dapat bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya dunia pendidikan. 

Jakarta, 27 Juni 2016 

 

Penulis


