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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan memiliki tujuan untuk menghasilkan laba yang

semaksimal mungkin dengan cara pengelolaan sumber daya secara efektif dan

efisien. Saat ini, persaingan di dalam dunia bisnis sudah semakin meningkat dan

ketat sehingga banyak perusahaan berlomba untuk memperbaiki kinerja keuangan

perusahaan dengan cara memaksimalkan pencapaian laba. Kinerja keuangan

perusahaan adalah suatu analisis untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan

telah melaksanakan aturan-aturan keuangan secara baik dan benar. Setiap

tahunnya perusahaan akan berupaya untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka

dengan menganalisis terlebih dahulu informasi keuangan yang ada agar tampak

relevan guna menarik perhatian para investor.

Di tahun 2015 PricewaterhouseCoopers.com (PwC) melaporkan bahwa

ada 40 perusahaan pertambangan global yang mencatat kerugian bersih kolektif

sebesar U$ 27 Milyar. Hal ini juga membuat menurunnya kapitalisasi pasar

sebesar 37%. Kejadian ini berimbas pada perusahaan pertambangan di Indonesia

yang juga mengalami penurunan kapitalisasi pasar pada akhir tahun 2014 sebesar

Rp 225 Triliun menjadi Rp 161 Triliun pada akhir tahun 2015. Sehingga pada

tahun 2015 merupakan tahun dimana perusahaan pertambangan dihadapkan pada

tantangan yang besar dimana terkait dengan kinerja keuangannya. Tantangan

tersebut dikarenakan sektor pertambangan mengalami penurunan harga komoditas
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sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Dengan adanya keadaan penurunan ini

membuat perusahaan pertambangan harus berupaya sangat keras untuk

meningkatkan produktivitasnya.

Arif Effendi berpendapat, bahwa saat ini terdapat kecenderungan tren

meningkatkan tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan

dengan melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk

meningkatkan kepedulian terhadap barang (produk) yang ramah lingkungan (Arif

Effendi, 2016:107). Akan tetapi, terkadang perusahaan melupakan tanggung

jawab sosial tersebut dikarenakan perusahaan merasa stakeholder tidak

memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap kelangsungan hidup perusahaan

khususnya dalam hal tanggung jawab sosial. Andreas Lako (2011:89)

mendefinisikan makna CSR adalah “Sebuah perusahaan harus bertanggung jawab

atas setiap tindakan yang berdampak pada masyarakat, komunitas, dan lingkungan

mereka”. Dengan demikian, dunia bisnis pun mulai dituntut untuk menyelaraskan

pencapaian laba dengan kinerja sosia dan kinerja lingkungan. Pada bulan Juni

tahun 2007, DPR dan pemerintah sepakat untuk memasukkan CSR sebagai

kewajiban dalam RUU Perseroan Terbatas (PT). Hal itu ditolak oleh oleh Asosiasi

Emiten Indonesia (AEI), Kamar Dagang Industri (Kadin), Asosiasi Lintas Industri

nasional (Linas), dan Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO). Alasannya adalah

CSR hanya dapat membebani dunia usaha dan membuat banyak PT bangkrut serta

akan mengganggu iklim usaha dan investasi serta memicu korporasi multinasional

hengkang dari Indonesia.
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Apabila dilihat dari perspektif biaya, CSR memang akan meningkatkan

beban perusahaan yang mengakibatkan laba bersih perusahaan yang menurun.

Lindrawati, Felicia dan Budianto berpendapat, apabila laba menurun, maka akan

merugikan para manajer (CEO) karena kompensasi insentifnya berkurang dan

bagi para pemegang saham, mereka akan mengalami kekurangan dalam

penerimaan dividen (Lindrawati, Felicia dan Budianto:2008).

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Cinthya dan Nur

Handayani pada tahun 2014 menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh I

Gusti Ayu (2017), dimana CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Asian Corporate

Governance Association (ACGA) penerapan Good Corporate Governance

(GCG) di Indonesia masih terbilang belum memuaskan. (Adrian Sutedi, 2012:2)

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan

perusahaan untuk menciptakan value added untuk semua stakeholder.

Implementasi dari prinsip GCG yang transparan, profesional, dan pola kerja

manajemen yang bersih akan menarik minat stakeholder domestik ataupun asing.

Dewan komisaris (board of commissioner) dalam perusahaan berfungsi

sebagai pengawas di perusahaan dan membantu dewan direksi untuk megurus

perusahaan. Diperlukan adanya komitmen yang penuh antara keduanya agar

implementasi dari GCG dapat berjalan dengan baik. Perusahaan juga harus

melakukan perbaikan terhadap komisaris, dimana perbaikan tersebut dianggap

untuk melakukan pemberdayaan yang nantinya menjadi penggerak GCG.
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Berdasarkan data, Arif Effendi menjelaskan, bahwa pada awal tahun

2014 dari sejumlah 489 perusahaan yang terdaftar di BEI, masih terdapat sekitar

12% perusahaan terbuka (Tbk) yang menetapkan masa jabatan  komisaris

independen hanya selama satu tahun, sedangkan sisanya sekitar 88% masa jabatan

komisaris independen selama tiga hingga lima tahun (Arif Effendi, 2016:44).

Seseorang yang menjabat komisaris independen yang lebih dari dua kali dianggap

terlalu lama, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menurunkan tingkat

independennya di perusahaan.

I Gusti Ayu Ariantini, dkk (2017) dan Maria Fransisca (2008),

melakukan penelitian yang sama, yaitu meneliti pengaruh dari GCG yang

diwakilkan dengan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh I Gusti dkk menunjukkan hasil yang sama, yaitu

dewan komisaris tidak berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap kinerja

keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria,

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh

secara postifi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit
sebagai berikut :

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang
dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu
dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi
pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan
audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-
perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria Fransisca (2013)

menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan
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terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fery

Ferial (2016), Dody Hapsoro (2008) serta Gill dan Obradovich (2012) yang hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit yang diukur dari banyaknya

komite audit di perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

Penelitian ini penting dilakukan agar perusahaan dapat meningkatkan

kinerja keuangan dengan tata kelola yang baik tanpa mengabaikan tanggung

jawab sosial dan yang harus dilakukan untuk masyarakat disekitar perusahaan.

Sehingga perusahaan mendapatkan dampak yang positif serta masyarakat pun

mendapatkan hal yang serupa.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti ingin

melakukan penelitian kembali untuk menguji kebenaran apakah Corporate Social

Responsibility, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh

secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti penelitian yang

telah dilakukan oleh Cut Cinthya (2014) dan Fery Ferial, dkk (2016). Penelitian

ini memberikan kebaruan dari penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan

oleh Cut Cinthya (2014) dan Fery Ferial, dkk (2016) dalam hal sampel

perusahaan. Dimana pada penelitian terdahulu Fery Ferial menggunakan sampel

BUMN go public dan Cut Cinthya menggunakan perusahaan manufaktur,

sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor

pertambangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menjadikan hal tersebut

sebagai topik penelitian saat ini yang berjudul “Analisis Pengaruh
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CorporateSocial Responsibility, Dewan Komisaris Independen, dan Komite

Audit, terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka

dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah CorporateSocial Responsibility berpengaruh terhadap Kinerja

Keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja

Keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Corporate Social Responsibility pada Kinerja

Keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari Dewan Komisaris Independen pada Kinerja

Keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh dari Komite Audit pada Kinerja Keuangan

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai

berikut :

1. Bagi pihak akademis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan wacana,

referensi, dan literatur untuk penelitian berikutnya terkait dengan kinerja

keuangan perusahaan.

2. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara

pertimbangan untuk mengambil keputusan dan menambah informasi.

3. Bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan untuk perusahaan perihal pentingnya pengungkapan

tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja

keuangannya.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori,

kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis penelitian.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran

variabel, sampel dan teknik pengambilan sampel.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis

data yang memuat analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan

penelitian.

BAB V  PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan saran

untuk penelitian yang selanjutnya.


