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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah di lakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan 

memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam 

objek yang akan diteliti.  

1. Lita Nurjannah (2017) 

Tujuan dari penelitian ini untuk membahas pengaruh komite audit, 

komisaris independen dan auditor tenure terhadap kinerja perusahaan. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah komite audit, komisaris independen 

dan kualitas audit. Sampel yang digunakan adalah perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012.  Teknik analisis regressi 

linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lita Nurjannah adalah  

komite audit dan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan, sedangkan auditor tenure memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu : 

a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel auditor tenure.
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b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti  sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda. 

Terdapathperbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu, peneliti sekarang meneliti pada sektor perbankan di Indonesia, 

sedangkan peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada Tahun 2012. 

2. Dwi Ayu, dkk (2014) 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh CSR terhadap 

kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah corporate social responsibility (CSR). Sampel yang digunakan 

perusahaan – perusahaan yang terdaftar pada indeks SRI KEHATI. Teknik 

analisis uji asumsi klasik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu, dkk 

adalah bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa variabel corporate sosial 

responsibility (CSR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Terdapathperbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu :  

a.  Peneliti sekarang meneliti pada sektor perbankan di Indonesia, sedangkan 

peneliti terdahulu mebnggunakan perusahaan perusahaan yang terdaftar pada 

Indeks SRI KEHATI.  

b.  Peneliti sekarang menggunkana Analisis Linier berganda, sedangkan peneliti 

terdahulu menggunakan uji asumsi klasik.  
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3.  Monica, dkk (2013) 

Tujuan dari penelitian ini membahas tentang pengaruh audit tenure, 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, reputasi kap, opinion shopping, dan 

opini audit pada kinerja perusahaan. pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah auditor tenure, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, reputasi kap, 

opinion shopping, dan opini audit. sampel yang digunakan  perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. teknik 

analisa data yang digunakan analisis regresi logistik. hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Monica, dkk (2013) terdapat berdasarkan  hasil analisis diketahui 

bahwa variabel auditor tenure dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

pada kinerja keuangan. Variabel reputasi kap dan opinion shopping berpengaruh 

positif pada kinerja keuangan. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan opini 

audit sebelumnya tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

yaitu sama-sama menggunakan variabel auditor tenure sebagai variabel 

independen. 

4. Ni Wayan, dkk (2012) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh reputasi, 

spesialisasi, opini audit, lama waktu penugasan, dan pergantian auditor pada 

kinerja keuangan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah reputasi, 

spesialisasi, opini audit, lama waktu penugasan, dan pergantian auditor. Sampel 

yang digunakan adalah menggunakan purposive sampling dan memperoleh 72 
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perusahaan sebagai sampel untuk periode 2010-2011. Teknik analisis 

menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Wayan, dkk adalah spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada kinerja 

keuangan, sedangkan pergantian auditor berpengaruh positif pada kinerja 

keuangan. Sementara itu reputasi auditor, opinion auditor, dan lamanya waktu 

penugasan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu : 

a.    Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang         

sekarang yaitu sama-sama menggunakan auditor tenure. 

b.  Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu denga 

peneliti  sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda. 

TerdapatOperbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu peneliti sekarang meneliti perusahaan sektor perbankan yang tedaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan seua 

perusahaan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2010-2011. 

5.  Pancawati Hardiningsih (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, 

corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas kinerja keuangan. 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah independensi, corporate 

governance, dan kualitas audit. Sampel yang digunakan 81 perusahaan di BEI 

selama periode 2005 sampai 2008. Teknik analisis menggunakan regresi linear 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih (2008) 



11 
 

 
 

 

adalah Hasil temuan menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh 

terhadap integritas kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial signifikan 

berpengaruh terhadap integritas Kinerja keuangan. Sementara komite audit, 

komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap integritas Kinerja keuangan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu : 

a.    Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel audit tenure sebagai 

variabel independen. 

b.   Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti  sekarang yaitu sama-sama menggunakan regresi linier berganda. 

TerdapatKperbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu peneliti terdahulu menggunakan Perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia sedangka peneliti sekarang menggunakan perusahaan perbankan yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. 

6. Eka Nurmala Sari  (2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh baik secara simultan dan parsial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan.  Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai 

variabel independen dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. 

Sampel yang digunakan pada 41 perusahaan perkebunan baik milik pemerintah 
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maupun swasta. Penentuan sampel penelitian dengan menggunakan metode 

simple random sampling. Teknik analisa data yang digunakan tahap pertama data 

diuji dengan menggunakan uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas. Tahap kedua dilakukan analisis regresi berganda dan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik meliputi uji F dan uji – t. Untuk 

analisis data digunakan bantuan statistical program of social science (SPSS) versi 

11. hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurmala Sari  (2011) bahwa 

tanggung jawab sosial berpengaruh positif kinerja keuangan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu : 

a.      Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel tanggung jawab sosial. 

b.   Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi berganda. 

TerdapatLperbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu sample peneliti terdahulu menggunakan perusahaan perkebunan baik milik 

pemerintah maupun swasta  sedangka peneliti sekarang menggunakan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

7. Indira Januarti (2008) 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah adalah tanggung jawab sosial perusahaan sampel yang 

digunakan perusahaan manufaktur yang go public yang tedaftar di Bursa Efek 
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januari pada tahun 2002. Teknik analisa data yang digunakan analisis regressi 

linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira Januarti (2015) 

menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan.    

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu : 

a.     Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang         

sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel tanggung jawab sosial dan 

kinerja keuangan. 

b.  Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti  sekarang yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi berganda. 

TerdapatGperbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yaitu sample penelitian antara peneliti terdahulu menggunakan perusahaan 

manufaktur namun peneliti sekarang menggunakan perusahaan disektor 

perbankan.  

2.2  Landasan Teori  

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pengaruh corporate 

social responsibility dan auditor tenure  terhadap corporate financial 

performance dalam perusahaan perbankan. 

2.2.1    Teori yang digunakan  

Teori-teori CSR yang digunakan adalah sebagai berikut :  
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1.  Teori Stakeholder  

 Freeman, (1984) mendefenisikan bahwa stakeholder sebagai kelompok 

atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian 

tujuan tertentu. Kewajiban moral yang dibuat berdasarkan tindakan yang diambil 

(dalam hal ini penerimaan manfaat yang sifatnya sukarela) dari berbagai pihak. 

Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh 

para stakeholder. Dalam hal ini, pengungkapan sosial harus dianggap sebagai 

wujud dialog antara manajemen dengan stakeholder (Indrawati, 2009:34). 

Stakeholder adalah semua orang terlibat dalam menjalankan perusahaan itu, mulai 

dari board of directors, CEO, CFO, manager (finance, marketing etc) dan semua 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Hubungan antara teori dengan variabel 

yang digunakan yaitu CSR berpengaruh terhadap corporate financial performance 

untuk menarik perhatian masyarakat lebih banyak dan meluas. Share pricenya 

bisa melambung yang tentu saja diikuti dengan pertambahan jumlah keuntungan 

intern company (stakeholders), dan masing masing perusahaan yang saat ini 

mewajibkan melaporkan CSR sebagai syarat dalam pelaporan keuangan dengan 

harapan adanya pencapaian yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.   

Berdasarkan asumsi stakeholder theory, maka perusahaan tidak dapat 

melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi 

stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan 

keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu 

stabilitas usaha. Saat melihat penilaian kinerja suatu perusahaan, tentunya para 

stakeholder membutuhkan beberapa informasi penting mengenai perusahaan dan 
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para stakeholder mengingatkan hasil dari audit laporan keuangan perusaaahn tetap 

obyektif karena para stakeholder memiliki tujuan ynag sama untuk memajukan 

perusahaannya. Dengan demikian pergantian auditor merupakan hal yang harus 

diperhatikan oleh para stakeholder agar penilaian audit laporan keuanagan tetap 

objektif.   

Auditor tenure merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan 

auditor independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material sesuai 

prinsip akuntansi yang bersifat umum. Berdasarkan penejalasan opini diaatas 

dapat disimpulkan bahwa hubungan stakeholder theory dengan auditor tenure 

adalah dengan adanya opini audit yang wajar sehingga para investor tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, dengan adanya opini audit yang 

wajar dan setiap tahun wajar maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki 

value yang baik dimata investor. Opini yang disampaikan oleh auditor harus 

bersifat material dan relevan, sehingga terdapat beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan para stakeholder seperti lamanya hubungan pihak auditor dengan 

perusahaan (audit tenure). 

 Audit adalah suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh 

dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau 

kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara  pernyataan tersebut 

dan kriteria yang telah ditetapkan serta komunikasi hasilnya kepada pihak pihak 

yang telah berkepentingan (Guy, Wayne dan Alan, 2002:5), sehingga yang 
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dimaksut dengan kualitas audit atau mutu dari hasil pengevaluasian bukti yang 

telah dilakukan oleh auditor.  

2.2.2 Financial Performance      

Financial performance (kinerja keuangan) perusahaan adalah suatu 

usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan 

efektivitas dari aktivitas perusahaan secara internal yang telah dilaksanakan pada 

periode waktu tertentu. Menurut Sutrisno (2009:53) pengertian financial 

performance (kinerja keuangan) adalah sebagai berikut: “Prestasi yang dicapai 

perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan 

perusahaan tersebut”. Kinerja perusahaan dapat di ukur dengan menganalisa dan 

mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan 

di masa lalu seringkali di gunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi 

keuangan dan kinerja di masa depan dan hal lain yang langsung menarik perhatian 

pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin di kendalikan di masa 

depan.  

Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping 

itu informasi tersebut juga dapat berguna dalam perumusan pertimbangan tentang 

efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Pengukuran 

kinerja bank dalam literatur perbankan diukur dengan CAMEL dan 
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dikembangkan dengan memasukan unsur resiko, Suyono (2005). Pengukuran 

kinerja perbankan dilakukan dengan menggunakan caramengamati hasil yang 

dicapai oleh bank dengan standart yang ditentukan oleh Bank Indonesia, atau 

hasil perhitungan rata-ratanya.  

Rasio keuangan perbankan untuk mengukur kinerjanya antara lain :  

1. Likuiditas 

2. Struktur keuangan  

3. Profitabilitas 

4. Aktiva Produktif  

5. Resiko Usaha dan Efisiensi. 

Dari berbagai jenis rasio keuangan yang ada, profitabilitas merupakan indikator 

rasio yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Rasio yang 

dimaksudkan adalah return on equity (ROE), karena ROE memfokuskan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh earning dengan mendayagunakan 

seluruh asset yang dikelolanya.  ROE dijadikan alat ukur kinerja perbankan. 

Selain itu, ROE juga mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola assetnya secara efektif, (Ibid, hal. 233). Dengan demikian maka 

semakin tinggi rasio ROE yang dihasilkan, maka semakin baik atau sehat kinerja 

bank tersebut, peningkatan ROE berarti telah terjadi peningkatan profitabilitas 

perusahaan yang akan berdampak positif terhadap para stakeholder seperti 

pemegang saham. Adapun return on asset (ROE) sebagai tolak ukur kinerja 

profitabilitas bank tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor.  
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Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja bank antara lain adalah 

CAR, NPL, LDR dan BOPO. Beberapa faktor tersebut pada akhirnya akan 

mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) perusahaan 

perbankan, Defri (2012). Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis rasio yang 

akan digunakan untuk pengujian atas seberaba besar pengaruhnya terhadap kinerja 

keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah yang kemudian dilakukan 

komparasi atasnya. Beberapa rasio yang dijelaskan berikut ini merupakan 

pedoman perhitungan rasio keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

melalui Peraturan Bank Indonesia No. 30 tahun 2008. Perhitungan Kinerja 

keuangan bank: 

1. Rasio Kecukupan Modal  (CAR) 

CAR diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap aktiva tertimbang 

menurut resiko (ATMR). Menurut peraturan Bank Indonesia, CAR adalah rasio 

yang memperlihatkan seberap besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko (kredit,penyertaan,surat berarga,tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari luar bank, 

Peraturan Bank Indonesia, No. 30, Tahun 2008. Menurut edaran BI Nomor 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Rasio CAR diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

CAR =
Modal sendiri

ATMR
X100% 
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Bisnis dalam bidang apapun pada prinsipnya selalu berhadapan dengan 

resiko, tidak terkecuali perbankan. Pada umumnya resiko-resiko tersebut dihitung 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasar Peraturan Bank Indonesia nomor 5 

tahun 2003, salah satu resiko perbankan adalah resiko kredit atau yang biasa 

disebut dengan non performing loan (NPL) yaitu risiko yang timbul sebagai 

akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajiban.  Dapat juga didefinisikan 

sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut kredit 

macet pada bank, (Slamet Riyadi, 2006). 

 

 

 

2. Rasio Likuiditas (LDR/FDR)  

Likuiditas merupakan kesiapan bank dalam menyediakan dana untuk 

kebutuhan saat ini ataupun dimasa yang akan datang. Khususnya kewajiban 

jangka pendek dan bersifat lancar atau yang segera harus dibayar, (Sinta Sudarini, 

2005). Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk 

kredit, maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan penghasilan bunga 

yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan LDR 

sehingga profitabilitas bank juga meningkat, (setiadi, 2010). Sederhananya Rasio 

likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan 

likuiditas atau dana untuk kewajiban yang harus dibayarkan pada saatnya. Dengan 

kata lain, rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan menyediakan dana bagi 

NPL =
Aktiva Produktif Bermasalah

Aktiva Produktif
X100% 
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penarikan dana deposan atau penabung dan penyediaan dana bagi pemohon 

pembiayaan. LDR/FDR dapat diketahui dengan rumus : 

 

 

 

 

3. Rasio efisiensi (BOPO) 

Efisiensi operasional merupakan upaya untuk mengetahui apakah bank 

dalam operasionalnya dilakukan dengan benar, sesuai dengan tujuan pendirian 

dan para pemegang saham. Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja bank karena 

dapat menunjukan apakah bank tersebut dapat menggunakan semua faktor 

produksinya dengan tepat guna. Karena hakekat dari efisiensi adalah kemampuan 

menggunakan sumber daya yang tidak perlu, (Sinta Sudarini). Rasio efisiensi 

merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjalan 

operasional usahanya. Menurut Bank Indonesia, BOPO distandarisasi untuk tidak 

melebihi angka 90%, dengan arti bahwa jika bank memiliki rasio BOPO diatas 

90%, bank tersebut tidak efisien. 

Rasio ini diukur dengan membandingkan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional, sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, formulasi rumus BOPO sebagai berikut : 

 

 

 

FDR =
Total Pembayaran

Total Dana
X100% 

 

BOPO =
biaya Operasional

Pendapatan Operasional
X100% 
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4. Retun on Equity (ROE) 

Dalam penelitian ini, return on equity (ROE) dipilih sebagai indikator 

pengukur kinerja keuangan perbankan, ROE juga merupakan salah satu alat utama 

investor yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Dalam 

perhitungannya secara umum ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas 

selama satu tahun terakhir. ROE dapat memberikan beberapa gambaran mengenai 

perusahaan antara lain : 1. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(profitabillity) 2. Efisiensi perusahaan dalam mengelola asset (asset management). 

Profit margin merupakan nilai sisa dari dana operasional yang digunakan oleh 

perusahaan. Semakin tinggi profit margin suatu perusahaan maka, akan semakin 

tinggi pula ROE perusahaan. Profit margin juga merupakan suatu gambaran 

kompetisi yang terjadi di perusahaan. Dalam industri yang memiliki tingkat 

persaingan tinggi memiliki nilai profit margin yang rendah berbeda sekali dengan 

perusahaan – perusahaan yang bersifat monopolistik (Prihadi,2012). Hal ini 

terjadi karena semakin banyak perusahaan dalam satu industri maka akan 

memiliki pangsa pasar yang semakin kecil sehingga memiliki nilai profit margin 

yang kecil sebaliknya sedikit perusahaan dalam satu industri maka akan semakin 

besar pangsa pasarnya sehingga memliki profit margin yang besar. Semakin 

tinggi nilai profit margin perusahaan maka akan menunjukkan posisi perusahaan 

yang lebih kuat di mata konsumen serta efisiensi pengelolaan biaya yang lebih 

baik. Aset manajemen didapat dari jumlah penjualan dibagi aset total perusahaan. 

Besarnya aset manajemen menunjukkan besarnya penjualan yang dihasilkan dari 
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setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungan aset manajemen 

digunakan sebagai angaka pembanding relatif. Besar kecilnya angka aset 

manajemen tidak langsung menunjukkan baik atau buruknya sebuah perusahaan. 

Untuk menilai baik dan buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan aset 

manajemen harus digunakan dalam konteks ROE karena dengan memperhatikan 

angka efisiensi dari aset manjemen, profit margin, dan financial laverage barulah 

dapat diketahui apakah perusahaan menjalankan bisninsnya dengan atau tidak. 

Penjelasannya didapat dengan membandingkan rasio yang sama dengan 

perusahaan lain pada industri yang sejenis. Kemungkianan besarnya utang yang 

dimiliki perusahaan ini nantinya juga akan menghasilkan tingkat penjualan yang 

tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam rasio laverage adalah rata – rata pada 

industri dimana perusahaan yang kita analisa bergerak. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa return on equity adalah kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Formula untuk menghitung pengembalian tingkat  

aktiva/return on equity (ROE) sebagai berikut : 

 

 

 

2.2.3    Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan bisnis saat ini. Pengungkapan 

CSR dapat diketahui melalui laporan keuangan tahunan perusahaan. CSR 

merupakan sebuah tindakan positif perusahan bagi lingkungan disekitar 

ROE =
Laba Bersith

Ekuitas
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perusahaan maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Tindakan CSR merupakan 

tindakan sukarela yang dilakukan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap 

lingkungan.  

Menurut Primario (2007), adapun langkah-langkah yang perlu 

dilakukan untuk mendapatkan hasil dari CSRI adalah : 

1. Membuat suatu daftar pengungkapan sosial. Daftar disusun dalam 

bentukdaftar item pengungkapan yang masing-masing item disediakan 

tempat jawaban mengenai status pengungkapannya pada laporan yang 

bersangkutan. 

2. Menentukan  indeks pengungkapan sosial untuk perusahaan berdasarkan 

daftar pengungkapan sosial. Dalam menentukan indeks ini dilakukan 

dengan cara sebagai berikut pemberian skor pengungkapan bersifat 

dikotomi, dimana sebuah item pengungkapan diberi skor 1 apabila 

diungkapkan dan diberi skor 0 jika tidak diungkapkan. Menggunakan model 

pengungkapan yang tidak diberi bobot sehingga memperlakukan semua 

item pengungkapan secara sama; skor yang diperoleh dijumlahkan untuk 

mendapatkan skor total dan perhitungan indeks dilakukan dengan cara 

membagi skor total dengan skor total yang diharapkan. 

Menurut Haniffa (2005), rumus perhitungan CSRI adalah : 

               

  

Keterangan: 

CSRDi :  Indeks pengungkapan perusahaan 

CSRDi =
∑Xii

Ni
 

 



24 
 

 
 

 

Ni  :  Jumlah item untuk perusahaan 

Xii : Total angka atau skor yang diperoleh masing-masing perusahaan. 

dummy variable: 1 = jika item I dungkapkan; 0 = jika item I tidak 

diungkapkan. 

Manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan CSR 

adalah sebagai berikut:  

1.  Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, 

perusahaan juga mendapatkan citra yang positif dari masyarakt luas.  

2.  Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal).  

3.  Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.  

4.  Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 

kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko.  

Global reporting index (GRI) adalah sebuh pedoman atau standar 

pengukuran CSR oleh perusahaan. standar GRI ini meliputi 6 aspek, yaitu: aspek 

ekonomi, aspek tenaga kerja dan kepatuhan kerja, aspek hak asasi manusia, aspek 

masyarakat, aspek tanggung jawab produk. Pedoman ini telah dikembangkan 

melalui proses multi stakeholder yang menggabungkan partsipasi aktif bisnis, 

investasi akuntansi penelitian hak asasi manusia dan organisasi tenaga kerja dari 

seluruh dunia. masing-masing standar pengungkapan tersebut memiliki beberapa 

aspek yang harus diungkapkan dalam laporan CSR perusahaan berikut ini terdapat 

beberapa indikator CSR.   
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1. Indikator Kinerja Ekonomi 

Menggambarkan suatu perusahaan haruslah memajukan dan berdampak 

baik pada perekonomian masyarakat sekitar perusahaan tersebut. 

2.  Indikator Kinerja Lingkungan 

Pengendalian polusi, pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan, 

konservasi sumber alam, menerima penghargaan berkaitan dengan program 

lingkungan pengolahan limbah, mempelajari dampak lingkungan. 

3.  Indikator Kinerja Sosial 

Berupa sungkangan tunai atau produk, pelayanan untuk mendukung 

aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni, tenaga kerja, sebagai sponsor untuk 

pendidikan, membiayai program beasiswa, membuka fasilitas perusahaan untuk 

masyarakat. 

4.  Indikator Hak Asasi Manusia 

Menggambarkan minimalisasi polusi, atau resiko dalam lingkungan kerja, 

mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental, 

mengungkapkan statistik kecelakaan kerja, mentaati standar kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

5.  Indikator Masyarakat 

Mengembangkan pelatihan melalui program tertentu, mengungkapkan 

kepatuhan kebijakan publik, mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat. 

5. Indikator Kinerja Produk 

Memiliki kinerja pengungkapan informasi pengembangan produk dan 

informasi proyek riset, membuat produk lebih aman untuk konsumen, 
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melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan dan peningkatan 

kebersihan dalam pengolahan penyimpanan produk. 

 

2.2.4    Auditor Tenure 

Audit tenure adalah lamanya hubungan yang terjalin antara KAP 

dengan auditee yang sama (Ardiani dkk., 2012). Auditor haruslah menjadi pihak 

yang tidak terpengaruh terhadap tenure, karena auditor menjadi pihak yang 

menjembatani antara pihak prinsipal dan agen (Rudyawan dan Badera, 2008). 

Lamanya hubungan antara auditor dengan klien disebut audit tenure. Ketika 

auditor telah berhubungan bertahun-tahun dengan klien, klien dipandang sebagai 

sumber penghasilan untuk auditor yang secara potensial dapat mengurangi 

independensi (Yuvisa et al., 2008). Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan 

kemampuan perusahaan tersebut dalam mempertahankan kelangsungan usahanya 

(Rudyawan dan Badera, 2009). Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari rasio 

pertumbuhan laba yang positif. Perusahaan yang mempunyai rasio pertumbuhan 

laba yang positif cenderung memiliki potensi untuk mendapatkan opini yang baik 

lebih besar.  

Audit Tenure berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal 

ini mengindikasikan bahwa lama atau tidaknya hubungan antar klien dan auditor 

pada saat ini mempengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme dan 

tanggung jawab profesi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Kedekatan 

yang muncul oleh karena hubungan dengan klien yang cukup panjang akan 

mempengaruhi integritas dan independensi auditor. Semakin panjang tenure akan 
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semakin menurunkan kualitas audit. Ukuran KAP tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan pada 

perusahaan-perusahaan. KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 tidak cenderung 

menghasilkan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP yang tidak berafiliasi 

dengan KAP Big 4. Spesialisasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan. 

Auditor spesialis lebih memungkinkan untuk mendeteksi kekeliruan dan 

penyimpangan dari auditor non spesialis sehingga cenderung dapat memberikan 

hasil audit yang lebih berkualitas dibandingkan auditor yang non spesialis (Clinto, 

2014). 

2.2 Pengaruh Antar Variabel 

Dari penjelasan masing-masing varibel diatas, maka akan dijelaskan 

hubungan antar variabel sebagai berikut :  

1. Pengaruh CSR pada Corporate Financial Performance 

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dalam 

laporan tahunan memperkuat citra perusahaan dan menjadi sebagai salah 

satunya pertimbangan yang diperhatikan investor maupun calon investor 

memilih tempat investasi karena menganggap bahwa perusahaan tidak 

lagi hanya mengejar profit semata tetap sudah memperhatikan lingkungan 

dan masyarakat. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu 

yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin tinggi. Corporate 

social responsibility, dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Kepentingan yang meluas ini akan berdampak positif bagi pihak yang 
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berkepentingan terhadap perusahaan maupun pemegang saham dalam 

perusahaan. Program ini diharapkan dapat membawa hal yang positif dan 

mengguntungkan perusahaan dan masyarakat sehingga dapat memberikan 

keutungan bagi stakeholder. Selain itu, pengungkapan corporate social 

responsibility akan meningkatkan profit bagi perusahaan. Menurut 

penelitian  Yuni Tri Lestari (2015), bahwa perusahaan yang 

melaksanakan kegiatan CSR, akan lebih banyak mendapatkan 

keuntungan seperti kesetiian pelanggan dan kepercayaan dari investor dan 

debitur. Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) juga dapat 

menjadi elemen penting yang dapat menguntunkan sebagai strategi 

perusahaan, memberikan kontribusi pada manajemen resiko dan dapat 

memelihara hubungan yang jelas dapat memberikan keuntungan jangka 

panjang perusahaan. Dengan menerapkan corporate social responsibility 

dalam jangka panjang loyalitas pelanggan akan semakin tinggi. Loyalitas 

pelanggan meningkat, maka penjualan perusahaan akan semakin tinggi 

dan tingkat profitabilitas perusahaan juga akan ikut meningkat. 

Berdasarkan penelitian Syahnaz dan Herawati (2013) menunjukkan 

bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan. Ariyani dan Gunawan (2014) juga 

menunjukkan hasil bahwa corporate social responssibility berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. 
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2. Pengaruh Auditor Tenure pada Corporate Financial Performance. 

Audit Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait 

jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Audit Tenure biasanya dikaitkan 

dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Hubungan yang panjang 

antara KAP dan klien juga dapat menimbulkan kedekatan KAP dengan 

manajemen perusahaan sehingga membuat sikap independen menjadi sulit untuk 

diterapkan oleh KAP (Dao et al., 2008). Audit tenure adalah masa jabatan dari 

Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. 

Ketentuan mengenai audit tenure telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor  17/PMK.01/2008  tentang  

pemberian  jasa audit  umum  yaitu  untuk  auditor  maksimal  3  tahun  berturut-

turut  dan  KAP maksimal 6 tahun berturut-turut. Isu yang muncul akibat lamanya 

audit tenure adalah isu independensi auditor. Tetapi peraturan tersebut 

diperbaharui melalui PP nomor 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik 

yang menyatakan bahwa tidak ada pembatasan masa penugasan yang dilakukan 

oleh KAP tetapi pembatasan masa penugasan hanya berlau untuk seorang 

Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun  berturut-turut. Lamanya hubungan 

kerjasama antara perusahaan dan auditor dapat mempengaruhi kinerja keuangan. 

Semakin lama auditor bertugas di suatu perusahaan  dikhawatirkan akan 

menimbulkan hubungan emosional dengan klien, sehingga dapat mengancam 

independensi yang dimiliki dan menurunkan kualitas audit. Hubungan emosional 

dapat memberikan presensi negatif oleh pengguna laporan keuangan terutama 

pemegang saham yang akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut, 
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karena mereka mengharapkan auditor dapat menjamin keakuratan laporan 

keuangan yang di audit. Dari penelitian diatas  , maka penulis berargumen bahwa 

masa penugasan seorang auditor terhadap corporate financial performace di 

perusahaan menunjukan hasil yang berbeda (bervariasi). 

2.3 Kerangka Penelitian  

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Corporate Sosial Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap Corporate 

Financial Performance 

H2 : Auditor Tenure berpengaruh terhadap Corporate Financial Performance  
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