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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hampir seluruh perusahaan memiliki tujuan utama dalam meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham.Perusahaan mulai bersaing untuk mendapatkan 

pelanggan sebanyak mungkin, sehingga dapat, memenuhi target permintaan 

konsumsi masyarakat, dapat mencapai tujuan ekspansi,dan menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya. Kinerja 

keuangan perusahaan dapat dilihat dari berkurangnya aktiva tetap,bertambahnya 

setiap jenis hutang, bertambahnya modal, berkurangnya aktiva lancar selain kas, 

serta adanya keuntungan operasi perusahaan yang ada dalam laporan keuangan, 

dari laporan tersebut manajemen dapat menentukan sejauh mana manajemen 

mampu mengolah aset-aset perusahaan serta dapat menilai bagaimana kinerja 

keuangan perusahaan tersebut, menurut Riyanto (2010 : 306) . 

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (firm performance). Kinerja keuangan  

perusahaan yang baik juga bermakna bagi para konsumen, karyawan, 

komunitas,dan pemasok termasuk dalam pemasok adalah kreditur, yaitu pemasok 

dana. Kesejahteraan pihak stakeholder merupakan salah satu bentuk tujuan 

sekunder didirikannya perusahaan. (Khaira, 2011). Perusahaan bertujuan dengan 

memaksimalkan laba diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan.Pengukuran kinerja keuangan perusahaan sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Pengukuran 
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kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan 

dengan menggunakan kinerja keuangan perusahaan menjadi baik apabila saham 

yang dimiliki perusahaan dikelola oleh manajer dengan baik menurut Kornel 

Munthe (2009), dalam Kirana (2016). 

Namun mengukur kinerja keuangan dengan melihat keputusan ekonomi 

saja tidak cukup. Eipstein dan Freedman (1994), dalam Anggraini (2006), 

mengungkapkan bahwa para investor individual lebih tertarik dengan informasi 

sosial yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

adanya sarana prasarana yang dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek 

sosial, lingkungan dan keuangan secara sekaligus. Karena keberadaan perusahaan 

secara langsung ataupun tidak memiliki dampak yang dapat dirasakan bukan 

hanya bagi investor saja. Stakeholders (pemangku kepentingan) merupakan salah 

satu pihak yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan, baik 

internal seperti: karyawan, maupun pihak eksternal seperti: supplier,konsumen, 

kreditor, pemerintah, dan pihak lainnya. Oleh karena itulah, selain berorientasi 

pada profit perusahaan (aspek ekonomi) diharuskan pula untuk memiliki suatu 

tanggung jawab, yang baik kepada stakeholders (aspek sosial) maupun kepada 

lingkungan (aspek lingkungan). Dengan adanya tanggung jawab sosial-

lingkungan tersebut, perusahaan diharapkan agar dapat memberikan tanda (signal)  

kepada stakeholders maupun lingkungannya atas berbagai dampak yang timbul 

selama perusahaan beroperasi going concern bahwa perusahaan peduli terhadap 

wilayah sekitar  sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 



3 
 

 
 

Salah satu wujud dari tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan 

tercermin melalui praktik Corporate Social Responsibility (CSR). CSR 

didefinisikan sebagai rasa tanggung jawab suatu organisasi terhadap dampak dari 

keputusan-keputusan serta kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan 

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku terbuka dan etis yang sejalan dengan 

pembangunan secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 

mempertimbangkan harapan dan keinginan para pemangku kepentingan, sejalan 

dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan dan norma-norma perilaku 

internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (Draft ISO 

26000, Guidance on social responsibility 2009:3). 

Saat ini CSR sudah menjadi isu global yang fenomenal di dunia. Misalnya 

saja Batubara atau bahan bakar fosil merupakan sumber energi terpenting dalam 

kehidupan manusia, bisa sebagai pembangkit listrik maupun bahan bakar pokok. 

Namun,batubara juga memiliki sisi negatif yaitu sumber energi yang paling 

banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon, yang dapat 

mencemari dan merusak lingkungan. Sumber energi penting lainnya seperti gas 

alam memiliki tingkat polusi yang lebih rendah tetapi, lebih rentan terhadap 

fluktuasi harga di pasar dunia. Sehingga, banyak industri yang mengalihkan fokus 

energi mereka ke batubara tanpa memikirkan efeknya. Dengan tingginya tingkat 

produksi saat ini dan jika tidak ditemukan cadangan baru, cadangan batubara 

global diperkirakan habis sekitar 112 tahun ke depan. Cadangan batubara terbesar 

ditemukan di Amerika Serikat, Russia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan 

India.  
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1. Cina 1827.0 Mt 

2. Amerika Serikat 455.2 Mt 

3. India 283.9 Mt 

4. Australia 275.0 Mt 

5. Indonesia 241.1 Mt 

6. Russia 184.5 Mt 

7. Afrika Selatan 142.9 Mt 

8. Kolombia 55.6 Mt 

9. Polandia 53.7 Mt 

10. Kazakhstan 45.8 Mt 

Sumber:www.indonesia-investments.com 

Gambar 1.1 

Sepuluh Besar Produsen Batubara Tahun 2015 

 
Indonesia masuk dalam salah satu produsen batubara terbesar di dunia, 

dan menduduki peringkat ke lima dengan 241,1 Mt (atau setara juta ton minyak). 

Porsi signifikan dari batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas 

menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 

5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. 

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia,cadangan 

batubara di Indonesia diperkirakan akan habis pada 83 tahun mendatang. 

Sejumlah katung cadangan batubara terbesar terdapat di pulau Sumatra 

Selatan,Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan banyaknya tambang 

batubara di wilayah Indonesia memberikan dampak positif dan negatif. Dampak 

positifnya dapat memberikan lahan pekerjaan bagi masyarakat,namun dampak 

negatif dari pertambangan yaitu semakin terbatasnya sumber daya alam dan 

semakin banyaknya limbah yang dihasilkan sehingga akan menrugikan semua 

pihak terutama masyarakat sekitar. Dengan penerapan CSR diharapkan 
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perusahaan dapat lebih memperhatikan serta meminimalisir dampak-dampak yang 

dapat merugikan pihak lain,bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. 

Dengan banyaknya kasus-kasus limbah akibat pertambangan, pemerintah 

Indonesia mulai menyusun rencana untuk membuat suatu kebijakan pada 

perusahaan-perusahaan agar mereka lebih memperhatikan para stakeholder 

mereka yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang telah 

disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang 

atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan 

yang dianggarkandan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya telah dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (www.hukumonline.com). 

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan pengaruh praktik CSR 

terhadap Kinerja keuangan perusahaan. Kadek dan Made (2014) menyatakan (1) 

Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap ROE (Return On Equity), (2) Asanya pengaruh positif corporate social 

responsibility terhadap ROA (Return On Asset), (3) adanya pengaruh positif dan 

signifikan corporate social responsibility terhadap ROS (Return On Sales).  

http://www.hukumonline.com/
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Berbeda dengan penelitian Danu (2011) yang menyatakan terdapat 

pengaruh positif signifikan variabel Corporate Social Responsibility dan variabel 

kontrol leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE), dan variabel 

kontrol ukuran perusahaan (size) ditemukan hasil negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan perbedaan pendapat itulah peneliti 

melakukan pengujian apakah CSR berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. 

Beberapa penelitian yang mengatakan jika perusahaan memiliki kinerja 

sosial dan lingkungan yang baik, otomatis dapat menimbulkan kepercayaan dari 

investor sehingga akan direspon positif melalui peningkatan harga saham 

perusahaan yang bersangkutan dan para investor bersedia memberikan premium 

yang lebih kepada perusahaan yang memberikan transparansi atas pelaksanaan 

Good Corporate Governance dalam laporan tahunan mereka (Ni Wayan Rustiani, 

2008). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) sangat dibutuhkan untuk 

menjaga kepercayaan dan konsistensi masyarakat terhadap sebuah perusahaan. 

Penerapan Good Corporate Governance semakin gencar diterapkan semenjak 

munculnya skandal akuntansi seperti pada kasus Enron, dan Worldcom yang 

melibatkan para akuntan. Di Indonesia juga telah tercatat beberapa kasus yang 

melibatkan persoalan kecurangan laporan keuangan seperti pada PT. Katarina 

Utama Tbk. (RINA) yang merupakan perusahaan dalam bidang jasa pemasangan 

dan pengujian alat telekomunikasi. Salah satu pemegang saham RINA 

melaporkan telah terjadi penyimpangan dana yang dilakukan oleh manajer RINA 

sebesar 29,04 Miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan modal 

kerja dan menambah kantor  cabang  tidak digunakan semestinya. Selain itu, 
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diduga RINA telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan 

memasukkan sejumlah piutang fiktif untuk memperbesar asetnya 

(www.scribd.com). 

Kasus pada RINA adalah salah satu contoh kegagalan perusahaan dalam 

penerapan GCG, sehingga memicu terjadinya penyelewengan dana dan 

pemanipulasian laporan keuangan. Diterapkannya Good Corporate Governance 

(GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun sudah menjadi 

kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Good Corporate Governance 

(GCG) diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu 

perusahaan, yang akan menjadikan perusahaan tersebut berumur panjang dan bisa 

dipercaya ( Arifani, 2013).  

Dalam memberikan suatu kewenangan kepada manajer sebagai pengendali 

perusahaan harus dikontrol dan diawasi dalam rangka mencegah kerugian bagi 

perusahaan (Morris dan Morrill, 2010; Noviawan,2013). Dengan menyadari 

betapa pentingnya proses perusahaan dengan kegiatan bisnis yang berkaitan erat 

dengan kegiatan industri dan memiliki peranan yang cukup besar dalam 

mendorong perekonomian maka diterapkanlah prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance yaitu keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (Accountability), 

pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), dan 

kewajaran (Fairness) telah menjadi kebutuhan mutlak bagi aktivitas perusahaan. 

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

adalah salah satu upaya untuk menjadikan GCG sebagai pedoman bagi 

pengelolaan perusahaan dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Dengan 
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harapan perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan 

bisnis yang semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara 

konsisten sehingga dapat mewujudkan suatu organisasi yang sehat dalam 

perusahaan, efisien, dan transparan. Dalam teori agen pemisahan fungsi antara 

pemilik dengan pengelola organisasi penting dilakukan, supaya dapat 

meminimalisasi tindak manipulasi laporan keuangan.  

Penerapan GCG  dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, antara 

lain dengan mencegah dan meminimalisir praktik-praktik korupsi, kolusi, 

nepotisme (KKN), meningkatkan kedisiplinan anggaran, mendayagunakan 

pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan dalam perusahaan. Dalam 

kaitannya dengan kinerja keuangan, laporan keuangan menjadi salah satu patokan 

untuk mengukur bagaimana kinerja suatu perusahaan itu dapat dikatakan baik. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu pandangan tentang bagaimana 

kondisi keuangan yang ada di dalam  perusahaan dan telah dianalisis dengan alat-

alat analisis keuangan, sehingga dari pengujian tersebut dapat diketahui mengenai 

baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi 

kerja dalam periode tertentu ( Arifani, 2013). 

Dalam melaksanakan GCG juga harus didukung oleh seluruh organ yang 

ada dalam perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris , Komite Audit, dan 

Kepemilikan institusional serta komite-komite lainnya yang membantu dalam 

penerapan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris adalah penanggung 

jawab dalam pelaksanaan Good Corporate Governance pada perusahaan yang 

mewakili para pemegang saham dan diharapkan dapat meminimalisir 
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permasalahan yang timbul akibat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan,Ruvinsky (2005) dalam Kirana (2016). Komite audit merupakan 

bagian dari Good Corporate Governance dalam melakukan pengendalian internal 

perusahaan yang diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam 

memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kinerja 

perusahaa, Jensen dan Meckling (1976) dalam Kirana (2016). 

Beberapa penelitian Good Corporate Governance  menunjukan pengaruh 

yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan indikator setiap variabel untuk mengukur 

GCG dan kinerja keuangan juga berbeda-beda. Teguh Utomo (2014) Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Audit  dan Kepemilikan Institusi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dewan 

Komisaris, (khususnya komisaris independen) dan komite audit tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Aprianingsih (2016) mengungkapkan 

bahwa hasil penelitiannya menunjukkan Dewan Komisaris Independen 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan teradap Kinerja Keuangan Perbankan. 

Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan . Lestari 

dan Asyik (2015) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kepemilikan saham 

institusional dan ukuran dewan komisaris, serta corporate social responsibility 

terhadap kinerja keuangan, tetapi kepemilikan saham  manajerial dan komite audit 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.. 

Sependapat dengan Izzul (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hubungan 

positif yang signifikan antara komisaris independen dan ukuran perusahaan 
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terhadap kinerja keuangan, sementara dewan direktur, kepemilikan institusional, 

leverage secara signifikan berhubungan negatif dengan kinerja keuangan. Namun 

pendapat berbeda ditunjukkan pada penelitian Novrianti dan Armas (2013) yang 

menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepemilikan 

Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran 

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE) 

dan hanya Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

perusahaan (ROE). Perbedaan pendapat dalam penelitian sebelumnya mendorong 

peneliti untuk lanjutkan penelitian dengan judul pengaruh Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada 

sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI 2013-2015. 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terdahap kinerja keuangan perusahaan 

2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terdahap kinerja 

keuangan perusahaan 

3. Apakah Komite Audit berpengaruh terdahap kinerja keuangan 

perusahaan 

4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terdahap kinerja 

keuangan perusahaan 
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1.3 Tujuan  Penelitian  

Tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terdahap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terdahap kinerja 

keuangan perusahaan. 

3. Mengetahui pengaruh Komite Audit terdahap kinerja keuangan 

perusahaan. 

4. Mengetahui pengaruh kepemilikan Instusional terdahap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini dapat memacu minat dan keinginan untuk 

memahami tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good 

Corporate Governance serta dapat mengetahui manfaat dari 

pelaksanaannya.  
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan agar lebih 

meningkatkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan 

sosial, tata kelolah perusahaan dan pendanaan yang tepat serta sebagai 

informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya 

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dipercaya dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran untuk 

mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam 

investasi yang tidak hanya dilihat pada ukuran-ukuran moneter. 

4. Bagi institusi lain 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai betapa 

pentingnya menerapkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 

dan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan sehingga 

dapat menambah wawasan. 

5. Bagi masyarakat 

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan sehingga masyarakat sadar akan hak-hak yang 

harus mereka peroleh dari perusahaan dan menambah wawasan dalam 

bidang perekonomian. 
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1.5 Sistematika  Penulisan  Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari 

literatur-literatur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula landasan teori, kerangka 

pemikiran dan hipotesis yang akan diuji. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan 

secara operasional. Oleh karena itu diuraikan rancangan 

penelitian,variabel penelitian , definisi operasional, pengukuran variabel, 

populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang akan digunakan. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

  Dalam bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis 

data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis 

deskriptif, analisis statistik, dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan yang berisi hasil akhir dari 

analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan hasil penelitian. 

 


