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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena digitalisasi erat kaitannya dengan fenomena transformasi digital 

di berbagai sektor bisnis sekarang ini. Penggunaan teknologi dan data digital untuk 

menghasilkan pendapatan, memajukan perdagangan, mengganti atau memodifikasi 

prosedur perusahaan, dan menyediakan ekosistem bagi perusahaan digital dikenal 

sebagai digitalisasi (Schallmo & Williams, 2018). Transformasi digital dapat 

diartikan sebagai kesatuan antara teknologi digital dengan semua bidang bisnis, 

yang secara fundamental mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan 

nilai kepada pelanggan. Digitalisasi berperan dalam menciptakan nilai tambah bagi 

dunia bisnis. Perkembangan teknologi mengubah cara berjalanya aktivitas bisnis 

perusahaan saat ini untuk terus bertahan di era digitalisasi. Beberapa sektor bisnis 

melakukan transformasi digital dalam aktivitasnya untuk mengikuti perkembangan 

era yang sedang terjadi. Salah satu sektor bisnis yang merespon fenomena 

transformasi digital ialah sektor perbankan. Pelaku bisnis di industri jasa keuangan 

harus memahami bagaimana kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa 

perbankan berubah sebagai akibat dari kemajuan digitalisasi tahunan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank 

digambarkan sebagai: usaha yang menghimpun sumbangan keuangan dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

melalui kredit dan/atau cara pembayaran lainnya dalam upaya meningkatkan taraf 

hidup penduduk. Perbankan menjadi salah satu industri yang terkena dampak 

digitalisasi karena bank merupakan fondasi dari sistem keuangan, perbankan 

merupakan subsektor jasa keuangan yang operasionalnya sangat penting bagi 

perekonomian. Dengan diperkenalkannya "fenomena perbankan digital", yang 

didefinisikan sebagai transformasi perbankan menjadi digital, perbankan ikut serta 

mengikuti kemajuan digital. Digitalisasi perbankan sebenarnya bukan hal yang baru 

bagi sektor perbankan. Pada tahun 2019, Bank Indonesia memperkenalkan 
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blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Namun, fenomena tansformasi 

digital banyak dilakukan oleh sejumlah perbankan di Indonesia pada tahun 2020 

hingga 2021. Munculnya perusahaan fintech yang menjalankan bisnisnya seperti 

bank (Rosiana & Mahardika, 2020) menjadi pemicu bagi perbankan untuk turut 

serta mengikuti perkembangan teknologi di era digitalisasi dalam menjalankan 

aktivitasnya. Perbankan berlomba-lomba berinovasi digital sebagai strategi untuk 

mempertahankan nasabahnya dan meningkatkan persaingan bank. Perkembangan 

teknologi dan perkembangan inovasi dalam berbisnis merupakan faktor utama 

transformasi digital di sektor perbankan. Selain itu, adanya pandemi covid-19 pada 

tahun 2020 menjadi faktor pendorong dalam mempercepat transformasi digital di 

sektor perbankan. Pandemi menjadi katalisator yang mempercepat perbankan 

melakukan penerapan digitalisasi bank. 

Menurut POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, pembentukan 

Bank BHI (Badan Hukum Indonesia) baru sebagai bank digital atau konversi Bank 

BHI menjadi bank digital keduanya dianggap sebagai cikal bakal lahirnya bank 

digital. Transisi Bank BHI menjadi bank digital di Indonesia menunjukkan 

penggunaan teknologi mutakhir dan aman untuk memenuhi kebutuhan klien. Hal 

ini dilakukan melalui perubahan model bisnis, strategi, dan produk. Hal itu dapat 

terlihat dalam peluncuran aplikasi yang menawarkan rekening/produk simpanan 

yang dapat dibuka secara online melalui aplikasi baik itu dari perbankan yang telah 

menjadi bank digital atau perbankan yang menawarkan produk digital dalam 

layanannya . Sejumlah bank umum dengan kategori KBMI 1 yang dikenal dengan 

bank kecil dan bank dengan kategori KBMI 2, 3, dan 4 yang dikenal dengan bank 

besar memutuskan untuk bertransformasi menjadi digital dan menobatkan dirinya 

sebagai bank digital. KBMI merupakan kategori bank berdasarkan modal inti yang 

dimiliki yaitu: (1) KBMI 1 yaitu bank dengan modal inti sampai dengan 6 triliun 

rupiah; (2) KBMI 2 yaitu bank dengan modal inti lebih dari 6 triliun rupiah sampai 

dengan 14 triliun rupiah; (3) KBMI 3 yaitu bank dengan modal inti lebih dari 14 

triliun rupiah sampai dengan 70 triliun rupiah; dan (4) KBMI 4 yaitu bank dengan 

modal inti lebih dari 70 triliun rupiah. Bank digital yang dimiliki oleh bank besar 

diantarnya yaitu Bank BCA Digital, Bank Raya, Jenius BTPN, Digibank DBS dan 
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lainnya. Sementara bank digital yang lahir dari bank kecil yang bertransformasi 

penuh sebagai fully digital diantaranya seperti Bank Jago, Line Bank, Sea Bank dan 

lainnya. 

Dalam merespon digitalisasi, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan 

atau blueprint telah resmi dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah 

lembaga independen yang memiliki tanggung jawab, fungsi, dan pengaturan untuk 

industri jasa keuangan. Blueprint berisikan rancangan kebijakan untuk mendorong 

percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia yang dirancang untuk 

menjaga kinerja perbankan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap layanan perbankan. Indonesia sedang menjalani revolusi perbankan digital 

yang diselenggarakan di sekitar gagasan keseimbangan antara praktik perbankan 

digital yang inovatif dan pertimbangan kehati-hatian. Kesiapan penataan 

kelembagaan bank harus dilakukan sebelum transformasi digital, sebagaimana 

diuraikan OJK dalam blueprint ini yaitu untuk mempertahankan sumber 

pembiayaan dan sumber daya yang mendukung transformasi digital. Kinerja 

keuangan perbankan dapat tetap stabil meskipun ada perubahan digital dengan 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh OJK. 

Merespon era digitalisasi, perbankan diperlukan memiliki strategi yang tepat 

untuk mempertahankan tujuan perusahaannya. Pada dasarnya tujuan perusahaan 

adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi tuntutan masyarakat, dan 

menghasilkan keuntungan (Andriyani et al., 2022). Selain berusaha untuk selalu 

memaksimalkan laba yang dihasilkan, perusahaan juga perlu memperhatikan dan 

memakmurkan para pemilik modal dengan cara memaksimalkan dan 

mengoptimalkan nilai perusahaan karena investor dalam memilih investasi akan 

memilih investasi yang memberikan return yang optimal (Febrina et al., 2021). 

Pemilik perusahaan akan menikmati kekayaan yang lebih besar ketika semakin 

tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan dipandang sangat penting untuk mewakili 

kinerja perusahaan dan mempengaruhi cara investor memandang perusahaan 

(Prastuti & Sudiartha, 2016).  

Sebuah strategi untuk mampu bersaing di era digitalisasi yaitu dengan 

meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik. Kinerja keuangan dianggap 
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sebagai fundamental perusahaan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan 

sehingga menghasilkan nilai tambah perusahaan di mata investor. Pasar akan lebih 

percaya pada prospek masa depan bisnis dan kinerja saat ini jika memiliki nilai 

perusahaan yang tinggi. Kinerja keuangan adalah salah satu indikator yang dilihat 

investor sebelum melakukan investasi karena memungkinkan mereka mengetahui 

bagaimana kinerja perusahaan. Mengingat bahwa era digitalisasi berkontribusi 

pada nilai tambah (added value) bagi organisasi-organisasi bisnis untuk 

menghasilkan kinerja yang lebih efektif, efisien, cepat, dan lincah (agile) sehingga 

dinilai penting bagi perusahaan. Manajemen berusaha mengotimalkan kinerja 

perusahaaan sehingga kinerja keuangan dapat terlihat baik yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Kinerja keuangan dapat dikatakan 

baik jika dapat membatu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Begitu pun juga dengan perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mana 

bank sangat memerlukan kepercayaan dari masyarakat maka bank harus memiliki 

kinerja yang baik sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para 

nasabahnya. Dalam menjalankan kegiatannya pun kondisi perbankan perlu 

dikatakan baik untuk mempertahankan diri dari kesulitan keuangan. Dengan 

mengikuti tatanan yang disusun oleh OJK, kinerja keuangan perbankan dapat terus 

stabil meski bertransformasi digital.   

Tabel 1.1 

Laba Bersih Empat Emiten Perbankan Terbesar Tahun 2021 

Kode 

Emiten 

Laba Bersih 

2019 

Laba Bersih 

2020 

Laba Bersih 

2021 

% Laba 

Bersih 

(YoY) 

BBCA Rp 28,56 T Rp 27,14 T Rp 31,44 T 15,81% 

BBNI Rp 15,50 T Rp 3,32 T Rp 10,97 T 230,49% 

BMRI Rp 28,45 T Rp 18,39 T Rp 30,55 T 66,05% 

BBRI Rp 34,41 T Rp 18,66 T Rp 30,75 T 64,82% 

Sumber: Laporan Keuangan 2021 (BEI), data diolah peneliti 

Tabel 1.1 menunjukkan kinerja keuangan pada empat emiten perbankan 

terbesar di Indonesia, yaitu BBCA, BBNI, BMRI, dan BBRI membukukan laba 

bersih pada tahun 2021.  Keempat perbankan tersebut pada tahun 2021 mampu 
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mencatatkan keuntungan disaat aktivitas bisnis mulai kembali berjalan normal 

meski ditengah pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia. Setelah 

mengalami penurunan laba pada tahun 2020 akibat dampak dari awal pandemi 

covid-19, perbankan dapat meningkatkan kinerja keuangannya secara positif di 

tahun 2021. 

Kinerja keuangan beberapa bank digital pun membukukan laba pada akhir 

tahun 2021 setelah pada akhir tahun 2020 sempat mencatatkan penurunan laba dan 

kerugian. Berdasarkan tabel 1.2 Bank Raya Indonesia (AGRO) yang merupakan 

anak usaha bank digital milik Bank Rakyat Indonesia pada akhir tahun 2021 

mencatat laba bersih sebesar Rp 3.046 triliun yang sebelumnya pada tahun 2020 

mencatat penurunan laba sebesar Rp 31 triliun. Kemudian Bank Jago (ARTO) yang 

telah menobatkan diri sebagai bank digital selama 3 tahun berturut-turut mencatat 

rugi bersih, pada tahun 2020 rugi bersih yang dicatat bank jago sebesar minus Rp 

33 triliun lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar minus Rp 122 triliun. 

Namun, pada akhir tahun 2021 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 86 

triliun setelah dua tahun sebelumnya mencatat kerugian secara terus menerus. Sama 

hal nya dengan Bank Raya Indonesia (AGRO), laba bersih dicatat oleh Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan bank digitalnya yang bernama 

Jenius, laba bersih tercatat sebesar Rp 3.104 triliun meningkat dari tahun 

sebelumnya sebesar Rp 2.006 triliun. 

Tabel 1.2 

Laba Bersih Empat Emiten Perbankan Terbesar Tahun 2021 

Kode 

Emiten 

Laba Bersih 

2019 

Laba Bersih 

2020 

Laba Bersih 

2021 

AGRO Rp 51 T Rp 31 T Rp 3.046 T 

ARTO (Rp 122 T) (Rp 33 T) Rp 86 T 

BTPN Rp 2.992 T Rp 2.006 T Rp 3.104 T 

Sumber: Laporan Keuangan 2019-2021 (BEI), data diolah peneliti 

Rasio keuangan termasuk rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, 

dan rasio solvabilitas sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Salah 

satu kelemahan signifikan dalam perhitungan rasio keuangan adalah pengecualian 
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biaya modal, yang membuat tidak mungkin untuk menentukan apakah suatu 

perusahaan telah berhasil menghasilkan nilai atau tidak (Hanafi et al., 2012:53). 

Mengatasi kelemahan tersebut, konsep Economic Value Added (EVA) digunakan 

untuk mengevaluasi keberhasilan keuangan perusahaan menggunakan angka yang 

mewakili total kekayaan yang diperoleh pemegang saham, yang dapat meningkat 

atau menurun setiap tahun (Wau et al., 2017). Menggunakan EVA dapat 

memberikan evaluasi kinerja keuangan perusahaan yang lebih realistis karena 

memperhitungkan biaya modal dengan mengurangi laba operasi bersih setelah 

pajak dari biaya modal (Warsono, 2003). Meningkatkan nilai perusahaan 

merupakan salah satu tujuan jangka panjang yang harus dicapai, terutama bagi 

organisasi yang telah go public dan menjual sahamnya di pasar modal. Oleh karena 

itu, untuk menambah nilai perusahaan dan menjadi pilihan investasi bagi investor, 

pelaku usaha harus terus meningkatkan kinerja keuangannya. 

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Yogantara & Wijaya (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

diataranya: Struktur Modal, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Risiko, 

Kekuatan Pasar, dan Struktur Organisasi. Berdasarkan tatanan institusi bank yang 

dijelaskan dalan cetak biru bahwa bank dalam kesiapannya bertransformasi digital 

perlu memelihara sumber pendanaan, yang mana memelihara sumber pendanaan 

dapat digambarkan oleh struktur modal yang optimal. Struktur modal merupakan 

hal yang paling penting pengaruhnya terhadap kinerja keuangan (Pratheepkanth, 

2011).  

Struktur modal dalam industri perbankan digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan penarikan dana nasabah sebagai depositor dan kreditur (Akter et al., 

2015). Transformasi menjadi bank digital harus diikuti dengan pemodalan yang 

cukup yang mana sumber pendanaan bank berasal dari permodalan. Dalam 

menjalankan aktivitas usahanya, bank perlu menyediakan modal yang cukup 

dengan kata lain struktur modal yang memadai untuk meminimalisir kesulitan 

keuangan dan kerugian yang timbul (Anthonie et al., 2018). Dengan modal yang 

kuat dan memadai, bank bisa meningkatkan kapasitas teknologi informasi, 

melakukan kolaborasi, memodernisasi organisasi hingga rekrutmen sumber daya 
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manusia yang relevan dengan kebutuhan untuk menyediakan layanan keuangan 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dengan cepat. Hal itu akan 

membuat bank melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dan peluang akan 

kegagalan atau kebangkrutan akan lebih kecil sehingga akan tercermin pula pada 

hasil kinerja keuangannya (Febransyah & Suelmi, 2021).  

Kunci untuk memaksimalkan struktur keuangan perusahaan adalah memilih 

sumber pendanaan yang tepat (Kristianti, 2018). Keputusan tentang struktur modal 

mempengaruhi seberapa besar pendanaan perusahaan berasal dari ekuitas atau 

utang  (Al-Kayed et al., 2014). Struktur modal yang baik dapat mengurangi biaya 

modal yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan sebaliknya. Struktur modal yang 

buruk menyebabkan perusahaan mengeluarkan modal dengan biaya yang 

berlebihan (Mangondu & Diantimala, 2016). Rencana struktur modal akan 

menghasilkan keuntungan menurut manajemen perusahaan, karena 

keberhasilannya akan menghasilkan pengembangan EVA (Utama, 1997:176-177). 

Akibatnya, kinerja perusahaan juga akan dipengaruhi oleh besarnya biaya modal 

yang disediakan oleh perusahaan. 

Selain memelihara sumber pendanaan yang digambarkan oleh struktur modal, 

tatanan institusi bank lainnya dalam mempersiapkan transfomasi digital ialah 

sumber daya yang mendukung transformasi digital. Untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan, bisnis harus menggunakan sumber daya mereka secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan mereka. Ada dua kategori sumber daya: 

sumber daya berwujud (tangible resources) dan sumber daya tidak berwujud 

(intangible resources). Sumber daya berwujud dapat disajikan dalam neraca 

sedangkan sumber daya tidak berwujud tidak dapat disajikan dalan neraca. Namun, 

dalam laporan keuangan terdapat komponen aset tidak berwujud yang merupakan 

salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

Sumber daya yang dapat dimanfaatkan salah satunya ialah intellectual capital 

(Raharja & Purwanto, 2021).  

Intellectual capital adalah jumlah aset tidak berwujud perusahaan, seperti 

sumber daya informasi dan pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan daya 

saing dan meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk meningkatkan nilai dan manfaat 
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perusahaan, intellectual capital dapat diterapkan pada suatu proyek. Untuk sektor 

jasa, yang membutuhkan pengetahuan dan tenaga kerja terlatih, intellectual capital 

sangat penting, seperti halnya untuk bisnis perbankan (Shih et al., 2010). Selain itu, 

di era digitalisasi, inovasi berkelanjutan diperlukan untuk menghindari ketinggalan 

zaman. Kapasitas untuk bersaing semakin bergantung pada inovasi, sistem 

informasi, manajemen organisasi, dan kepemilikan aset berwujud dan sumber daya 

organisasi yang dimiliki perusahaan (Widarjo, 2011). Informasi dan pengetahuan 

yang dapat mendukung transformasi digital sangat dibutuhkan oleh perbankan 

sekarang ini yang akan bertransformasi digital. Intellectual capital baik berupa 

inovasi produk maupun inovasi teknis, memegang peranan penting dalam 

memperoleh keunggulan kompetitif melalui inovasi (Kusuma, 2015). Jika 

digunakan secara efektif, intellectual capital akan meningkatkan nilai perusahaan 

(Wijayani, 2017). 

Fenomena intellectual capital di Indonesia menjadi perhatian bagi banyak 

perusahaan sejak adanya PSAK No. 19 yang memberikan informasi tentang aset 

tidak berwujud (Wijayani, 2017). Suatu aset nonkeuangan teridentifikasi yang tidak 

memiliki bentuk fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi atau 

menyediakan produk atau jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau karena 

alasan administratif disebut sebagai aset tidak berwujud menurut PSAK No. 19. 

Untuk studi akuntansi, intellectual capital mengacu pada pengetahuan, inovasi, dan 

aset tidak berwujud yang dapat digunakan untuk mewakili aset berharga yang 

dimiliki oleh bisnis yang berkembang di era ekonomi berbasis informasi. 

International Federation of Accountants (IFAC, 1998) membagi intellectual 

capital menjadi tiga kategori: yaitu human capital, structural capital, dan customer 

capital (capital employed). Human capital merupakan hal penting karena sumber 

daya manusia merupakan sumber inovasi dan metode pembaharuan. Kompetensi, 

sikap, dan kecerdasan intelektual adalah cara karyawan mengembangkan 

intellectual capital (Roos et al., 1997). Menurut paradigma berbasis sumber daya, 

pengetahuan yang dimiliki pekerja dipandang sebagai sumber daya yang berharga 

oleh perusahaan (Anggriyanti & Muchamad, 2021). Structural capital menurut 

Starovic & Marr (2004) adalah pengetahuan yang akan bertahan di dalam 
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organisasi. Semua komponen berbasis pengetahuan, selain manusia, yang berasal 

dari struktur organisasi, instruksi proses, strategi, rutinitas, perangkat lunak, 

perangkat keras, dan faktor lain yang memiliki nilai lebih besar bagi perusahaan 

daripada nilai moneternya dianggap sebagai structural capital (Poetri, 2015). 

Sumber daya dari hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan (investor, 

kreditur, pelanggan, dan pemasok), termasuk persepsi mereka terhadap perusahaan, 

semuanya termasuk dalam capital employed. Menurut Brooking (2014), salah satu 

kualitas dari intellectual capital adalah aset yang menawarkan kekuatan bisnis di 

pasar, seperti loyalitas pelanggan. 

Di Indonesia dapat dikatakan belum banyak perbankan digital. Meskipun 

begitu pada akhirnya semua bank akan menjadi bank digital dan memasuki 

persaingan bank digital. Bank konvensional besar diperkirakan akan melakukan 

strategi akuisisi pada bank kecil dan menjadikannya bank digital. Dengan kondisi 

pasar yang seperti ini, selain melihat laba yang dihasilkan, investor akan tertarik 

pada perusahaan yang akan menghasilkan nilai tambah. Persaingan antar bank 

digital dan no digital yang semakin kompetitif membuat perbankan perlu mencari 

alternatif pendanaan yang dapat meminimkan biaya modal. Sehingga kinerja 

keuangan dapat dikatakan baik dan menghasilkan nilai tambah ekonomi pada 

perusahaan. Adanya perbedaan antara perbankan digital dengan perbankan non 

digital dilihat dari modal yang dimiliki. 

Mayoritas barang perbankan, mulai dari funding (finance) dan lending 

(pinjaman), adalah sama, kecuali service. Layanan adalah jenis bisnis tidak 

berwujud dan tidak dapat dimiliki yang diberikan penjual kepada berbagai 

pelanggan (Kotler, 2016). Investasi teknologi informasi perbankan telah membantu 

bank meningkatkan layanan sebagai akibat dari persaingan antar bank. Tujuan 

layanan perbankan digital adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional dan 

kualitas layanan bank yang diberikan kepada nasabah sebagai akibat dari perubahan 

yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi perbankan. Layanan 

elektronik perbankan adalah jenis layanan atau aktivitas yang nasabah gunakan 

sendiri melalui penggunaan sumber daya elektronik (digital) baik milik bank atau 

dipegang oleh calon nasabah. 
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Menyediakan layanan bank dalam bentuk teknologi perbankan digital 

membantu memenuhi permintaan nasabah sambil menggunakan teknologi digital 

sistem. Saat ini ATM, internet banking, mobile banking, dan SMS banking 

semuanya telah dikembangkan. Mengenai layanan keuangan bagi mereka yang 

belum terhubung ke access banking, layanan branchless banking disediakan sesuai 

dengan aturan otoritas layanan. Menurut data yang dirilis oleh administrasi jasa 

keuangan, pengguna e-banking di Indonesia telah berkembang cukup cepat dan 

meyakinkan. 

Penelitian terdahulu mengenai struktur modal dan intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian 

sebelumnya masih belum konsisten. Banyak peneliti sebelumnya telah menyelidiki 

hubungan antara struktur modal perusahaan dan kinerja keuangan, termasuk 

penelitian (Kristianti, 2018; Nugraha, 2013; Yogantara & Wijaya, 2010) yang 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kenaikan rasio utang. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Anthonie et al., 2018; Mangondu & 

Diantimala, 2016; Mujariyah, 2016; Ritonga et al., 2021) menyatakan bahwa 

struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang artinya setiap 

penurunan pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi pada meningkatnya 

kinerja keuangan perusahaan. 

Sedangkan penelitian terdahulu mengenai intellectual capital terhadap 

kinerja keuangan juga cukup banyak dilakukan. Penelitian (Andriyani et al., 2022; 

Marzoeki, 2018; Uzliawati et al., 2015; Wijayani, 2017) yang meneliti sub sektor 

perbankan menunjukan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. Begitu pula pada sub sektor perbankan syariah yang diteliti oleh 

(Anggriyanti & Muchamad, 2021; Ma’anyah & Tjahjani, 2021) menunjukan hasil 

yang sama bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian (Rinofah et al., 2022; Ristiani & 

Wahidahwati, 2021) yang mengungkapkan bahwa intellectual capital tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur dan consumer 

goods. Sedangkan (Khairuni et al., 2019; Raharja & Purwanto, 2021; Wijayani, 
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2017; Yuniar & Amanah, 2021) pada penelitiannya menunjukan bahwa intellectual 

capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

dan consumer goods. Penelitian yang menggunakan EVA sebagai proksi dari 

kinerja keuangan dilakukan oleh (Poetri, 2015; Yuliana & Khoiriyah, 2018) yang 

mengungkapkan bahwa intellectual capital berpengaruh positiif terhadap EVA 

sebagai proksi dari kinerja keuangan. 

Berdasarkan pemaparan diatas ditemukan adanya gap hasil penelitian-

peneltian sebelumnya dan belum menunjukan hasil yang konsisten penelitian yang 

membahas mengenai struktur modal maupun intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan. Serta masih belum banyak penelitian yang membahas mengenai kinerja 

keuangan yang diproksikan dengan Economic Value Added. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Modal dan Intellectual capital 

Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada 

perbankan digital? 

2. Bagaimana pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada 

perbankan digital? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan dari penelitian ini didasarkan pada informasi latar belakang 

dan rumusan masalah yang disajikan di atas: 

1. Mengetahui pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada 

perbankan digital. 

2. Mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada 

perbankan digital. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kaidah literatur mengenai struktur 

modal dan intellectual capital serta komponen-komponennya serta pengaruhnya 

terhadap kinerja keuangan pada sub sektor perbankan. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan 

pengetahuan mengenai struktur modal, intellectual capital, dan kinerja 

keuangan. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi yang memberikan informasi 

bagi penelitian selanjutnya. 

c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan dalam perencanaan struktur modal dan 

intellectual capital yang dapat memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan. 
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