BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Hasil akhir yang cakupannya kinerja jangka pendek maupun kinerja

jangka panjang yang dijadikan sebagai instrumen pertanggung jawaban
manajemen selaku pihak yang mengelola perusahaan untuk memberi indikasi
kapabilitas terkait dengan pengolahan pengalokasian sumber daya yang
dimilikinya merupakan pengertian dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan
dijadikan tolak ukur kesuksesan perusahaan yang dilihat dari sisi finansial yang
nantinya bisa diterapkan oleh investor dan stakeholder lainnya sebagai bahan
pertimbangan untuk mengevaluasi ataupun merumuskan kebijakan yang
berkenaan dengan perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan (Yadnyana &
Damanik, 2017; Kumaat, 2013). Dalam hal menilai kinerja keuangan pada suatu
perusahaan bisa dilakukan analisis dengan menggunakan alat-alat analisis
keuangan. Analisis ini penting dilakukan untuk mengetahui baik atau buruknya
kondisi keuangan perusahaan di periode tertentu. Agar bisa menilai kinerja
keuangan pada penelitian ini penulis mengaplikasikan rasio profitabilitas, yakni
rasio pengembalian aset (return on asset) dalam penilaian berkenaan dengan
kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini akan membahas tanggung jawab sosial
dan struktur kepemilikan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Masih banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
yang kinerja keuangannya belum maksimal, artinya manajemen belum mampu
mengelola kekayaan perusahaan yang diimbangi dengan efektivitas dan efisiensi.
Salah satu elemen yang memungkinkan peningkatan kinerja keuangan yaitu
dengan melakukan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya dalam laporan
tahunan sebagaimana yang dipaparkan (Gunawan & Yuanita, 2018). Tanggung
jawab sosial atau sering diistilahkan dengan Corporate Social Responsibility
(CSR) merupakan suatu bentuk upaya perusahaan dalam mengemban tanggung
jawabnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar dan lingkungan yang terkena
dampak karena kegiatan operasional perusahaan. Informasi mengenai CSR
terdapat pada laporan tahunan, informasi ini bertujuan untuk mencerminkan
transparansi antara perusahaan pada investor dan stakeholder lainnya dan agar
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bisa berinteraksi dengan baik antara perusahaan

dan publik (Yadnyana &

Damanik, 2017). Dikarenakan masih terdapat perusahaan yang belum
melaksanakan CSR dan seringnya muncul persoalan terkait lingkungan yang
disebabkan oleh perusahaan, menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan
kebijakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 (2007) yang diharapkan
dengan adanya peraturan ini dapat meminimalisir kasus permasalahan lingkungan
dengan mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR.
Struktur kepemilikan perusahaan adalah elemen kunci dalam menentukan
apakah kepentingan pemegang saham dilindungi dari eksploitasi agen yang dapat
merugikan perusahaan dan pemegang saham. Struktur kepemilikan terkonsentrasi
yang diikuti oleh investor yang memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk
memandu dan mengawasi tindakan dan perilaku manajemen dalam mengelola
perusahaan diyakini dapat mengurangi resiko eksploitasi agen (Ali, Qiang, &
Ashraf, 2018). Feng, Chen dan Tang (2018) dalam penelitiannya mengatakan
bahwa pentingnya untuk membedakan saham yang dapat diperdagangkan dan
tidak dapat diperdagangkan dari sirkulasi kepemilikan karena sirkulasi
kepemilikan mempengaruhi perilaku pemegang saham. Perusahaan harus
mempertanggung jawabkan atas modal yang diberikan oleh investor untuk
kegiatan pembiayaan, pertumbuhan dan investasi perusahaan harus dapat dikelola
sebaik mungkin dan memastikan bahwa manajemen sudah bekerja secara
maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karenanya judul penelitian ini
adalah “Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Keuangan di
Moderasi oleh Struktur Kepemilikan Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia”. Ini merupakan replikasi dari penelitian Feng et al. (2018) sebagai
artikel utama yang digunakan oleh penulis.

1.2

Urgensi Penelitian
Kebanyakan yang masuk dalam daftar bursa efek ialah perusahaan yang

mempunyai keunggulan agar dapat bertahan dan besaing dengan perusahaan lain.
Untuk dapat bersaing, perusahaan harus mempunyai kinerja yang baik dalam
segala hal termasuk kinerja keuangan perusahaannya yang memadai akan
menambah daya tarik perusahaan untuk investor berinvestasi. Banyak hal yang
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dilihat oleh investor dalam memutuskan untuk memberikan dananya sebagai
modal

pada

suatu

perusahaan

seperti

menganalisis

kinerja

keuangan

peusahaannya melalui rasio-rasio keuangan dan melihat dari sisi pengungkapan
CSR yang dilakukan perusahaan (Rizal, 2017).
Kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya tidak
sebanding dengan resiko yang dihasilkan, salah satu resikonya ialah resiko
lingkungan, demi meningkatkan kinerja keuangan, perusahaan sering melakukan
tindakan-tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar contohnya
anak perusahaan PT Sinar Mas, yaitu PT Pindo Deli Pulp & Paper perusahaan
yang memproduksi kertas ini membuang limbah cairnya ke sungai Cibeet yang
mengakibatkan sungai Cibeet tidak dapat digunakan oleh masyarakat sekitar,
setelah

mendapat

banyak

keluhan

dari

warga

sekitar

mengakibatkan

dihentikannya seluruh aktivitas produksi perusahaan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan (Sindonews.com, 2019). Pemberhentian aktivitas produksi
perusahaan ini mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan dikarenakan
perusahaan tidak dapat lagi memproduksi barang dagangnya selama waktu yang
ditentukan. Kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2014 oleh PT National Sago
Prima merupakan anak usaha PT Sampoerna Agro Tbk yang mengakibatkan
kebakaran hutan di Riau seluas 3000 hektare, kebakaran hutan ini mengakibatkan
kabut asap yang melanda sebagian wilayah di sumatra selatan, riau, hal ini tentu
saja mengakibatkan beberapa warga sekitar lokasi kebakaran hutan mengidap
gangguan pernapasan yang diakibatkan kebakaran hutan tersebut, atas kejadian ini
PT Sampoerna Agro Tbk dikenakan denda sebesar tiga milyar rupiah
(GresNews.com, 2019). Denda yang dikenakan terhadap PT Sampoerna Agro Tbk
ini sudah pasti dapat menurunkan laba perusahaan di mana artinya kinerja
perusahaan juga akan menurun. Sudah seharusnya untuk setiap perusahaan
khususnya di Indonesia melakukan aktivitas CSR terhadap lingkungan mengingat
pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan mengenai tanggung jawab sosial.
Dengan dilakukannya kegiatan CSR akan meningkatkan kepercayaan Stakeholder
terhadap perusahaan, dan mengakibatkan dampak yang baik terhadap kinerja
keuangan.
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1.3

Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan oleh penulis, muncul beberapa
pertanyaan diantaranya:
1.

Apakah tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh terhadap
kinerja keuangan perusahaan?

2.

Apakah struktur kepemilikan dapat berpengaruh terhadap kinerja
keuangan?

3.

Apakah struktur kepemilikan dapat mempererat hubungan antara
tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan?

1.4

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti
empiris tentang:
1.

Pengaruh tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.

Pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan.

3.

Pengaruh dari struktur kepemilikan yang mampu mempengaruhi
hubungan tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan.

Adapun kemanfaatan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:
1.

Manfaat yang diberikan dibidang teoritis
Diharapkan dari penelitian ini bisa memperluas wawasan atau bacaan yang

ada serta memberikan referensi untuk penelitian berikutnya yang topiknya sama,
kemudian mampu mengembangkan konsep yang ada dengan lebih luas lagi.
Selain itu juga dapat membantu pembaca untuk memberikan tambahan ilmu yang
bermanfaat mengenai kinerja keuangan perusahaan.
2.

Manfaat yang diberikan dibidang praktis
Penelitian ini dapat dipergunakan untuk perusahaan, investor dan

beberapa pihak yang lainnya. Manfaat untuk perusahaan, diharapkan dari
penelitian ini untuk lebih menyadari pentingnya menilai kinerja keuangan
perusahaan, melaksanakan tanggung jawab sosial. Manfaat untuk investor,
diharapkan mampu memberikan tambahan pertimbangan dalam berinvestasi
dengan memperhatikan kinerja keuangan serta mencari informasi tentang
pengungkapan tanggung jawab sosialnya.
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1.5

Sistematika Penulisan

Seusai dengan penjelasan yang sudah diuraikan, terdapat lima sistematika yang
tersusun dalam penulisan skripsi ini yaitu:
Bab I

Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, urgensi, pertanyaan, tujuan, manfaat
dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka
Bab ini bahasannya berkenaan dengan teori dan konsep yang ada
kaitannya dengan kinerja keuangan perusahaan yang bersumber dari
penelitian terdahulu sebagai dasar kegunaan model dan hipotesis
penelitian.
Bab III Metodologi penelitian
Bab ini memberi penjelasan yang ada hubungannya dengan variabel
penelitian, populasi penelitian, termasuk teknik dalam mengumpulkan
data
Bab IV Analisis dan pembahasan
Bab ini berisi hasil uji data sampel yang diterapkan agar bisa
membuktikan hipotesis.
Bab V Kesimpulan, keterbatasan, rekomendasi
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dalam
melakukan penelitian dan rekomendasi untuk peneliti lainnya.
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