
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penulisan 

Firm Performance merupakan hal yang penting sekali bagi manajemen 

dalam melakukan peninjauan terhadap performa perusahaan maupun perencanaan 

tujuan ke depan yang akan datang. Banyak informasi yang gunakan untuk 

mendapatkan efisiensi dan efektivitas pada proses bisnis perusahaan secara 

menyeluruh. Gambaran tentang kinerja perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu 

data keuangan dan data bukan keuangan. Informasi keuangan bisa didapatkan dari 

laporan penyusunan keuangan dan anggaran untuk mengendalikan pengeluaran. 

Sedangkan untuk data bukan keuangan merupakan faktor utama untuk menetapkan 

program yang digunakan dalam mencapai tujuan yang sudah disetujui. 

Kinerja perusahaan bisa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya 

bagaimana keadaan keuangan perusahan maupun faktor luar seperti keadaan 

ekonomi suatu negara. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilihat dari banyak hal 

diantaranya: ukuran perusahaan, likuiditas, pendapatan-pengeluaran, 

pengembangan keuangan, margin bunga bersih, keadaan ekonomi, kegiatan sosial 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa suksesnya usaha dilihat dari 

banyaknya total aset yang telah dihasilkan perusahaan, likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan dalam membayarkan utang jangka pendek, pendapatan-

pengeluaran adalah rasio yang menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran 

perusahaan, pengembangan keuangan bagaimana pengembangan aset diperusahaan   
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terhadap GDP (Gross Domestic Product), margin bunga bersih adalah persentase 

aset produktif di dalam perusahaan, keadaan ekonomi nilai barang maupun jasa 

yang dihasilkan oleh suatu negara pada satu tahun. 

Secara teori tentu saja kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan, likuiditas, pendapatan-pengeluaran, pengembangan keuangan, margin 

bunga bersih, keadaan ekonomi, namun beberapa tahun belakangan ini banyak 

perusahaan yang melakukan kegiatan sosial, baik itu dalam rangka membantu 

masyarakat kurang mampu, atau hanya mengadakan kegiatan untuk membersihkan 

lingkungan sekitar perusahaan. 

Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebuah 

kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik sebagaimana keuangan perusahaan 

telah diatur yang di antaranya adalah kegiatan CSR (Corporate Social 

Responsibility)  

Sering disebut juga sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yakni salah 

satu kegiatan wajib usaha dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 di mana pada butir pertama dijelaskan 

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan”.  

Selain kewajiban yang sudah di tetapkan oleh undang-undang setiap 

perusahaan saat ini bersaing secara baik dalam menciptakan pandangan yang baik 

di mata konsumen maupun masyarakat sekitar dan fungsi CSR ini yang digunakan 
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pada kegiatan di lapangan demi mendapatkan perhatian masyarakat pada 

perusahaan.  

CSR sudah lama digunakan oleh manusia bahkan jauh sebelum abad 20 

yaitu pada tahun 1700 tercatat dalam Kode Hammurabi yang tertulis sebanyak 282 

hukum yang memberikan hukuman kepada pengusaha yang tidak dapat menjaga 

lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat atau menyebabkan korban 

jiwa bagi pelanggannya. Hukum mati adalah hukuman yang diterapkan untuk 

orang-orang yang menggunakan izin penjualan makanan dan minuman secara tidak 

etis seperti meracuni, pelayanan buruk dan membangun bangunan tidak kuat dan 

menyebabkan kematian untuk penghuninya.  

Umumnya ahli hukum mulai memikirkan kebijakan dan aturan tentang 

CSR dan saat ini mereka sadar akan kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul 

akibat dari kegiatan suatu usaha dapat membahayakan banyak jiwa termasuk 

mereka, dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi dampak buruk 

yang timbul akibat kesalahan seputar CSR demi menciptakan suasana kondusif 

dalam bekerja. Konsep CSR sendiri sudah mulai menciptakan gejala baru dan 

merupakan sebuah kebutuhan yang harus ada. Para pengusaha dan pemilik modal 

tidak lagi menganggap bahwa CSR merupakan pemborosan dana begitu juga 

mindset masyarakat mengatakan kegiatan sosial adalah sebuah keharusan seiring 

dengan bertumbuh nya kesadaran akan lingkungan dan manusia. 

Banyak contoh kegiatan sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan 

misalnya membantu memberikan dana untuk membangun sarana kesehatan 

maupun pendidikan, memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat yang 
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membutuhkan, melakukan penghijauan seperti membersihkan lingkungan, 

membersihkan sungai, daur ulang dalam gerakan Go Green yang biasanya 

dilakukan oleh industri produksi. Kegiatan ini juga membantu pemerintah karena 

secara tidak langsung membantu dalam menjaga lingkungan di tengah-tengah 

masyarakat. 

Sebagian besar kontribusi kerusakan lingkungan diberikan oleh 

perusahaan pertambangan. Menurut JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) 70% 

kerusakan lingkungan terutama hutan diakibatkan oleh pengusaha pertambangan 

dan keadaan ini dipersulit oleh semakin mudahnya izin membuka usaha 

pertambangan oleh pemerintah, data menunjukkan hingga tahun 2013 sudah 

terdapat lebih dari 2600 izin usaha penambangan yang berujung pada penebasan 

ratusan hingga jutaan hektare hutan dan ratusan hingga jutaan ton tanah di keruk 

demi mendapatkan bahan galian. Memang ada hukum yang mengatur kegiatan 

tersebut yang sering didengar yaitu AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) 

namun pengelolaan sumber daya juga dibebaskan kepada perusahaan bukan 

dikontrol oleh negara sehingga perusahaan swasta yang memiliki etika buruk akan 

memprioritaskan keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak memikirkan 

lingkungan dan kemanusiaan ke depannya. 

Namun di dalam penelitian objek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan perbankan. Bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Bank 

harus terdaftar dan telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyimpan 

dan meminjamkan uang dari dan kepada masyarakat. Berbagai jenis jasa yang 

ditawarkan oleh perbankan seperti deposito dan pinjaman berbunga. Penulis 
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menggunakan perbankan sebagai objek penelitian dikarenakan pengalaman penulis 

pernah bekerja pada perusahaan komersial sebagai desainer dan menemukan 

banyaknya perbankan yang melakukan kegiatan CSR, hal ini juga diperkuat dengan 

keingintahuan kenapa perusahaan khususnya perbankan melakukan itu padahal 

yang kita tahu adalah perbankan dalam mejalankan bisnisnya tidak banyak 

memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dalam skala yang 

besar atau justru dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya maka 

suatu perusahaan tersebut akan semakin diuntungkan. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul untuk dijadikan penelitian ini, yaitu “Analisa Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Likuiditas, Pendapatan-Pengeluaran, Pengembangan Keuangan, 

Margin Bunga Bersih, Keadaan Ekonomi, Kegiatan Sosial Perusahaan Terhadap 

Kinerja Perusahaan Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2017”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahaan - perusahaan 

dari beberapa jenis bidang. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.  Apakah Firm Size berpengaruh positif terhadap firm performance? 

2.  Apakah Liquidity berpengaruh positif terhadap firm performance? 

3. Apakah Cost-Income berpengaruh positif terhadap firm performance? 

Hengky Gunawan, Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Pendapatan-Pengeluaran, Pengembangan Keuangan, Margin Bunga Bersih, Keadaan Ekonomi, 
Kegiatan Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Kinerja Perusahaan Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017, 2018 
UIB Repository©2018



4. Apakah Financial Development berpengaruh positif terhadap firm 

performance? 

5. Apakah Net Interest Margin berpengaruh positif terhadap firm 

performance? 

6. Apakah Economic Condition Margin berpengaruh positif terhadap firm 

performance? 

7. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap firm 

performance? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Banyak pengusaha yang semakin tertarik pada CSR. Memenuhi kegiatan 

CSR sebenarnya sangat mudah, selain memberikan pandangan perusahan yang baik 

terhadap masyarakat di sekeliling kawasan industri perusahaan dapat membantu 

lingkungan di sekitar juga. Walaupun terdengar baik namun hal ini tentunya 

memberikan efek negatif terhadap keadaan keuangan perusahaan.  

Berawal dari dorongan masyarakat karena semakin banyak perusahan 

yang mengotori lingkungan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang 

masih mengandalkan atau hanya terganggu akibat lingkungan yang semakin kotor. 

Maka dapat diambil poin tujuan yang spesifik dari penelitian ini: 

1.  Untuk mengetahui pengaruh antara firm size terhadap firm performance. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh antara liquidity terhadap firm performance. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara cost-income terhadap firm 

performance. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh antara financial development terhadap firm 

performance. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara net interest margin terhadap firm 

performance. 

6. Untuk mengetahui pengaruh antara economic condition margin terhadap 

firm performance. 

7. Untuk mengetahui pengaruh antara corporate social responsibility 

terhadap firm performance. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pembaca 

 Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan tentang pengaruh dari ukuran perusahaan, likuiditas, 

pendapatan-pengeluaran, pengembangan keuangan, margin bunga bersih, 

keadaan ekonomi, kegiatan sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

 Bagi perusahaan, selain memberikan impression baik terhadap pemegang 

saham dan masyarakat, kegiatan CSR memberikan dampak lain terhadap 

perusahaan yaitu memperkuat brand baik itu memberikan produk secara 

gratis, memberikan program kesehatan gratis, pendidikan gratis apapun itu 

sejauh kegiatan yang diselenggarakan itu dapat membantu bisa mulai dari 
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kegiatan masyarakat atau lingkungan, dengan ini meningkatnya brand 

awareness sudah merupakan hal yang pasti. 

3. Bagi Investor 

Bagi investor, penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan dan 

gambaran untuk investor dalam memilih perusahaan yang bagus untuk 

memberikan investasi tidak dari segi aset dan laba sebuah usaha.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas lima bab secara keseluruhan, setiap bab terdapat 

hubungan dan melengkapi satu sama lain dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

atas penyusuan tesis ini secara keseluruhan.  

BAB II PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian serta perumusan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

variabel terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data terdiri dari uji statistik 
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deskriptif, uji outlier, uji asumsi klasik, analisis regresi dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai uraian dari hasil pengujian, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan 

penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan dari penelitian ini, serta rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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