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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 
Permasalahan lingkungan di Indonesia ialah salah satu yang sulit diatasi, 

karena banyaknya eksploitasi perusahaan yang berada di Indonesia (Damanik & 

Yadnyana, 2017). Salah satunya perusahaan industri manufaktur yang sering 

terlibat dalam faktor-faktor yang merusak lingkungan alam. Mulai dari kebutuhan 

bahan mentah yang didapat dari penggundulan hutan (deforestasi), hingga limbah 

dan gas hasil produksi yang dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan 

lainnya (Riyadi, 2018).  

Tanggung jawab sosial didalam perkembangan usaha harus lebih 

diperhatikan oleh perusahaan (Rikumahu, Rahmawati, & Dillak, 2017). 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap penduduk sekitar tempat 

dimana perusahaan beroperasi (Gantino, 2016). Kinerja keuangan menjadi suatu 

tolak ukur bagi perusahaan yang menenutukan keberhasilan dari sisi financial 

(Damanik & Yadnyana, 2017).  

Kemampuan perusahaan dalam memprediksi serta mengukur laba dalam 

jangka panjang yaitu disebut Return On Asset, dengan mempertimbangkan 

keuntungan periode sebelumnya (Luh, Saputra, & Budiasih, 2017), sehingga 

dengan adanya kinerja keuangan,  kondisi keuangan perusahaan pada periode 

waktu tertentu dapat diprediksi (Rosiliana, Yuniarta, & Darmawan, 2014). 

Kepemilikan terdiri dari saham institusional, saham manajerial, saham keluarga, 

saham negara, dan saham asing (Hermiyetti & Katlanis, 2016).  

Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi aktivitas operasi perusahaan, 

dan kinerja keuangan perusahaan juga bisa terpengaruh.(Suhardjanto, 2017). 

Sehingga penelitian ini berjudul “ Analisa Pengaruh Kinerja Lingkungan, 

Tanggung Jawab Sosial, dan Strukur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).” 
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1.2. Urgensi Penelitian 

Perusahaan yang memiliki risiko pada lingkungan yang tertinggi ialah 

perusahaan yang bergerak  dibidang manufaktur dan pertambangan 

(Rafianto,2014). Salah satu perusahaan tambang yang mengabaikan pengelolaan 

kinerja lingkungan adalah PT. Freeport Indonesia. Menurut Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia merusak 

lingkungan. Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) awal pencemaran 

PT. Freeport Indonesia ini karena ketidakmampuan kolam penampungan 

(Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA) menampung limbah.  

Titik penataan limbah di area kolam sudah hilang lantaran tertimbun 

pasir sisa tambang. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan citra satelit, limbah 

tambang Freeport sudah menyebar ke sungai dan laut. Limbah tersebut juga sudah 

menyebar ke sungai lainnya seperti Mimika, Papua. (www. bisnis.tempo.co).  

Dengan adanya permasalahan kerusakan lingkungan, masyarakat 

menutut perusahaan agar lebih memperhatikan imbas akan lingkungan dan sosial 

yang tampak karena adanya kegiatan operasional, dan upaya yang dikerjakan 

perusahaan untuk mengatasinya. Dan perusahaan harus meningkatkan kinerja 

lingkungannya (Damanik & Yadnyana, 2017). 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dengan adanya permasalahan yang meliputi: 

1. Apakah kinerja lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan diperusahaan? 

2. Apakah kinerja keuangan dipengaruhi oleh tanggung jawal sosial 

diperusahaan ? 

3. Apakah kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kinerja keuangan? 

5. Apakah kepemilikan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja keuangan? 

6. Apakah kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi kinerja keuangan? 

7. Apakah kepemilikan asing dapat mempengaruhi kinerja keuangan? 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan sebuah tujuan agar penelitian menjadi 

lebih terarah, tujuan utama didalam penelitian diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengujian pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan di 

perusahaan untuk semua perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia). 

2. Melakukan pengujian tanggung jawab sosial perusahaan punya pengaruh 

dalam hal kinerja keuangan untuk perusahaan yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia). 

3. Menguji saham yang dimiliki institusional terhadap kinerja keuangan di 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. 

4. Menguji saham manajerial dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Menguji saham yang dimiliki pemerintah dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan di perusahaan. 

6. Menguji saham keluarga terhadap kinerja keuangan di perusahaan. 

7. Dan menguji apakah suatu kepemilikan asing dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan pada perusahaan yang teregistrasi di BEI. 

Sebuah penelitian dapat memberikan keuntungan bagi pengguna 

informasi untuk meneliti lebih dalam yang telah diteliti sebelumnya oleh peneliti 

terdahulu. Adapun manfaat didalam penelitian, yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Penulis 

Dengan meneliti kasus yang ada penulis dapat menambah pemahaman 

mengeneai materi yang diteliti dan dapat mengetahui bahwa kinerja 

lingkungan dapat membawa efek yang positif terhadap keuangan 

perusahan, dan dapat mengetahui perhitungan akan kinerja keuangan. 

2. Peneliti dan Akademis 

Penelitian ini berperan penting untuk penelitian lebih lanjut terhadap 

topik ini atau penelitian yang ada kaitannya terhadap topik ini. Sehingga 

topik ini dapat lebih dikembangkan lagi oleh penelitian-penelitian 

selanjutnya, dan topik ini bisa dijadikan sebagai acuan yang dapat 
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menghasilkan informasi dan pelajaran baru bagi para peneliti dan pihak 

akademis. 

3. Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan untuk 

perusahaan lebih mementingan lingkungan dan masyarakat, dan 

membuat dapat mengurangi menggunakan sumber daya alam yang 

berlebih. Dan membuat upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan 

alam. 

4. Investor 

Diharapkan investor akan lebih memperhatikan pengungkapan kinerja 

lingkungan pada pelaporan perusahaan. Dan menjadikan kinerja 

lingkungan sebagai pertimbangan untuk investasi yang tidak hanya 

didasari pada keadaan keuangan perusahaan. 

5. Pemerintah 

Agar dapat membuat pertimbangan terhadap kebijakan untuk semua 

perusasaan yang berhubungan langsung dimasyarakat serta lingkungan 

sekitar. Dukungan tersebut dapat membuat perusahaan lebih bijak lagi. 

 

1.5. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan disajikan perbab yang setiap bab diuraikan dan 

dijelaskan secara mendalam dan saling berhubungan. Penjelasan setiap bab akan 

diuraikan dibawah ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang yang akan dijelaskan 

pada Bab ini. Hal-hal lain seperti urgensi, tujuan dan manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian serta sistematika penulisan laporan 

akan juga diuraikan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Kedua adalah kajian pustaka terbagi menjadi 4 bagian yaitu, yang 

pertama didalam kajian pustaka terdapat  landasan teori, landasan 

teori ini membantu penulis untuk memecahkan sebuah permasalah 
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dalam sebuah penelitian, dalam landasan teori terdapat beberapa 

pembahasan penelitian yang meliputi kinerja lingkungan, tanggung 

jawab sosial perusahaan, struktur kepemilikan : institusional, 

manajerial, pemerintahan, keluarga, asing , dan kinerja keuangan 

perusahaan, tahap kedua adalah sebuah penelitian yang sudah 

diteliti oleh peneliti terdahulu, tahap yang ketiga adalah hipotesis, 

dan yang keempat kerangka pikiran yang dikemukan dalam 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diuraikan dari sebuah metode pengkajian 

permasalahan. Data dalam penelitian memuat tentang variabel 

independent, variabel dependent, variabel kontrol, populasi data, 

karakterisktik dari sebuah data yang telah dikumpulkan, data 

sampel, sebuah proses-proses dari pengumpulan data yang disertai 

dengan sebuah penjelasan logis, serta teknik dari analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Analisa dan pembahasan membahas segala hasil uji dari penelitian 

dan diuraikan mulai dari proses yang dihadapi hingga tahapan 

analisa data yang didapat, dan hasil dari uji hipotesis penelitian 

akan dibahas sesuai dengan metode yang sudah di tentukan.  

BAB V PENUTUP 

Penutup dari seluruh penelitian yang dibuat sebuah  kesimpulan 

dari seluruh rangkaian penelitian hingga hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini dituangkan dalam sebuah tulisan. Selain itu, terdapat 

batasan penelitian yang telah diuraikan didalam bab lima, dan 

terakhir adalah rekomendasi dari peneliti kepada pembaca yang 

dapat diberikan untuk penelitian kedepannya sehingga dapat lebih 

mengembangkan penelitian ini dengan lebih mendalam dari 

penelitian-penelitian terdahulu. 
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