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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang sebagai salah satu 

bentuk kepeduliannya kepada masalah tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap sumber daya sekitar. Salah satunya adalah Undang–Undang nomor 40 

tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 74 ayat (1) mengatakan bahwa 

“perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.” 

Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial 

dan lingkungan perseroan terbatas, pasal 4 ayat (1) yang berisi “tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja 

tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS 

sesuai anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan 

perundang-undangan.” Apabila ketentuan ini tidak dijalankan oleh perusahaan, 

maka akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Sejak 08 juni 2009, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mendukung 

perusahaan untuk melakukan pelaksanakan dan pelaporan CSR melalui 

penerapan indeks saham. Hal ini juga didukung dan dibantu oleh Yayasan 

KEHATI (Keanekaragaman Hayati Indonesia), yaitu sebuah yayasan yang 

bergerak di bidang pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, dengan 
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menerbitkan indeks harga saham yang mengacu pada tata cara sustainble and 

responsibility investment yang disingkat dengan (SRI), dan diberi nama indeks 

saham SRI-KEHATI. Tujuan dari indeks saham ini adalah agar 

masyarakat/investor mengenal adanya indeks yang menggambarkan perusahaan 

yang menguntungkan secara ekonomi dengan tetap mempedulikan kelestarian 

lingkungan hidup sekitar. Indeks SRI-KEHATI ini berdampak bagi masyarakat 

untuk mendapatkan informasi CSR yang dilakukan perusahaan yang berkaitan 

dengan kepedulian pada lingkungan, hak asasi manusia, sumber daya manusia, 

keterlibatan masyarakat, tata kelola perusahaan, dan etika pelaku bisnis yang 

dapat diterima oleh dunia (Elvira, 2012). 

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat sebagai kharisma dalam 

penunjang performa perusahaan. Survei online menunjukkan bahwa 55% 

pembeli lebih memilih untuk membeli jasa atau barang dari penjualan yang 

peduli pada isu sosial dan lingkungan. Aktivitas perusahaan bukan hanya sebatas 

barang atau jasa yang diberikan tetapi juga mempengaruhi udara yang kita hirup, 

air yang kita minum, serta kualitas sosial tempat kita hidup (Anggraini, 2017). 

Informasi ini sudah umum bagi perusahaan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) dianggap sebagai suatu aktivitas perusahaan. Tuntutan dari 

lingkungan yang kini telah berubah berdampak kepada perusahaan untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar kepada pihak-pihak yang dapat 

berpengaruh terhadapnya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 

Hal ini juga menjadi sebuah sarana untuk perusahaan dalam menciptakan nilai 

yang positif di mata pelanggan (Madorran & Garcia, 2016) 
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Corporate social responsibility dipercaya oleh beberapa perusahaan bahwa 

CSR mampu meningkatkan kinerja perusahaan tersebut karena para investor 

cenderung lebih memilih untuk investasi di perusahaan yang melakukan 

kewajiban CSR dengan baik. Perusahaan bisa memanfaatkan keunggulan ini 

sebagai suatu daya tarik bagi calon pemegang saham yang akan menanamkan 

modalnya di perusahaan itu sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh Eipstein dan 

Freedman (1994) yang menemukan bahwa investor sekarang juga tertarik 

terhadap informasi tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan, sehingga yang menjadi tuntutan sebuah perusahaan sekarang tidak 

hanya sekedar pengelolaan dana, tetapi juga kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan alam dan sosial sekitar. 

Kinerja perusahaan adalah hal yang penting dan dipengaruhi oleh banyak 

variabel, maka penelitian ini menggunakan micro economic variables sebagai 

variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Variabel ini telah menjadi 

sebuah tradisi perusahaan dalam menganalisis kesehatan keuangan perusahaan 

untuk pengambilan keputusan bagi manajemen, kreditor, dan investor. Rasio-

rasio ini berfungsi untuk membandingkan kinerja antar perusahaan, antar 

industri, maupun internal perusahaan sendiri (Uyar et al., 2013).  

Perusahaan yang usianya semakin tua, maka perusahaan tersebut 

cenderung mengalami peningkatan tingkat produktivitas, lebih mapan, ukuran 

yang besar, rasio utang yang rendah, dan rasio ekuitas lebih tinggi (Teruel,2012). 

Menurut Gupta (1969) perusahaan yang berukuran kecil memiliki kendala pada 

ketersediaan dana investasi, sehingga berpengaruh kepada kinerjanya, sehingga 
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perusahaan memilih untuk meminjam dana yang dapat meningkatkan nilai 

leverage. Peningkatan pertumbuhan perusahaan yang melebihi rata-rata 

menunjukkan perusahaan memiliki kinerja dan tingkat profit yang tinggi, 

sebaliknya jika pertumbuhan perusahaan di bawah rata-rata, maka perusahaan 

dinyatakan memiliki kinerja yang buruk (Douglas, 2005).  

Berdasarkan uraian dari diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan. Peneliti meneliti variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang berjudul: “Analisis 

Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Micro Economic Variables 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

PT Freeport McMoran sudah beroperasi sejak 1967 dan telah berumur 50 

tahun sampai saat ini. Sejak awal berdiri Freeport memperoleh sekitar 724,7 juta 

ton emas dan 7,3 juta ton tembaga. Lubang yang dihasilkan mencapai kedalaman 

800 m, luas 499 Ha, dan berdiameter 2,4 km. Masalah terbesarnya adalah 

penambangan ini mengakibatkan kerusakan bentang alam sebesar 166 km 

persegi di sekitar daerah DAS sungai ajkwa termasuk pegunungan Ersberg dan 

Grasberg. Pihak Freeport hanya menikmati hasil sumber daya alam emas dan 

tembaga tersebut, tetapi tidak ikut serta melestarikan sumber daya alamnya yang 

sangat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan masyarakat papua. 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Papua memiliki tingkat 

kemiskinan mencapai 80,07% atau sama dengan 1,5 juta penduduk yang artinya 
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PT Freeport McMoran tidak melakukan kewajiban nya untuk bertanggung jawab 

dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Suharto (2007) pernah mengatakan 

bahwa CSR adalah kegiatan usaha yang tidak hanya fokus terhadap 

meningkatkan meningkatkan laba sebesar-besarnya secara finansial, tetapi juga 

melakukan pembangunan sosial dan ekonomi di kawasan sekitar lokasi 

operasional perusahaan. Pusat kemiskinan di Provinsi Papua terletak pada 

wilayah operasi penambangan Freeport di pegunungan tengah yang sebagian 

besarnya adalah penduduk asli mimika. 

Investor yang tidak memiliki pemahaman baik dalam menganalisis laporan 

keuangan dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan keputusan dan 

berdampak kepada kerugian. Pemahaman tentang menganalisis laporan keuangan 

sangat dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan, seperti semakin tinggi 

pengetahuan investor maka semakin berani investor untuk mengambil keputusan 

untuk berinvestasi. Penelitian tentang micro economic variables dapat sebagai 

pedoman/panduan bagi investor untuk memasuki dunia investasi (Hunjra, 2014).   

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami variabel-variabel yang 

mimiliki pengaruh terhadao kinerja keuangan perusahaan. Pertanyaan yang 

berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan? 
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2. Apakah faktor Micro Economic Variables berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan? 

3. Apakah faktor rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, yaitu: 

1. Mengetahui apakah faktor Corporate Social Responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2. Mengetahui apakah faktor Micro Economic Variables berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

3. Mengetahui apakah faktor rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi akademisi, penulis, 

perusahaan, dan investor: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai pedoman atau referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga sebagai suatu 

pendukung dan landasan teori yang akan memperkuat penelitian tentang 
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pertanggung jawaban sosial perusahaan dan micro economic variable 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini membuat penulis lebih mengerti dan lebih memahami 

tentang corporate social responsibility. Penulis juga menjadi lebih tertarik 

tentang topik ini. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini menjadi pemicu sebuah perusahaan untuk memiliki 

kesadaran terhadap kepedulian lingkungan sekitar. Perusahaan juga akan 

mempertimbangkan untuk membuat keputusan dalam melakukan dan 

meningkatkan aktivitas melestarikan lingkungan alam dan manusia dan 

juga sebagai informasi kepada perusahaan bahwa pentingnya pertanggung 

jawaban sosial perusahaan. 

4. Bagi Investor 

Investor dapat mempertimbangkan tingkat corporate social responsibility  

dan micro economic variable sebagai suatu bahan pertimbangan untuk 

melakukan investasi dan tidak hanya melihat tingkat profitabilitas 

perusahaan karena pertanggung-jawaban sosial merupakan aspek yang 

penting. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdapat lima bab dan setiap babnya disusun dengan sistematis, 

sehingga dapat menghubungkan antara satu bab dengan bab lainnya dan 

memberikan uraian secara umum mengenai pembahasan dan isi setiap bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika 

penulisan yang terdapat dalam skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menerangkan mengenai hasil dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang akan dijadikan dasar-dasar teori untuk penelitian ini 

yang memiliki permasalahan yang sama, serta menjelaskan kerangka 

pemikiran dan hipotesis yang akan diuji. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data. 

BAB IVANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini diuraikan hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif, hasil uji 

outlier, hasil uji regresi panel, dan hasil uji hipotesis beserta pembahasan 

dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam 

pendahuluan, keterbatasan dari penelitian ini, serta rekomendasi yang 

dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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