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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
2.1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu tolak ukur bagi perusahaan untuk 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam sisi keuangan (Damanik & 

Yadnyana, 2017). Kinerja keuangan juga untuk menentukan baik atau buruknya 

keuangan perusahaan dalam periode tertentu (Rosiliana et al., 2014). Peniliaian 

terhadap kinerja keuangan berdasarkan analisa rasio keuangan, tujuannya untuk 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan (Hermiyetti & Katlanis, 2016). 

Menilai sebuah keuangan dalam perusahaan dapat menggunakan Return On Asset 

sebagai perhitungannya(Manrique & Martí-Ballester, 2017).  

Return On Asset ialah sebuah  kemampuan perusahaan dalam 

memperkirakan laba dalam mewujudkan keuntungan untuk perusahaan dengan 

melakukan pemanfaatan terhadap asset yang dimiliki perusahaan (Fitriyani & 

Mutmainah, 2012). Return On Asset  adalah rasio yang mengukur seberapa 

efektifnya perusahaan dalam memakai asset untuk mendatangkan laba baik dari 

segi penjualan, aktiva, atau laba dari modal yang dikeluarkan pribadi (Octavia & 

Hermi, 2014). 

 

2.1.1. Agency Teori 

Teori Keagenan (Agency Theory) adalah suatu ikatan yang dijalin antara 

pemilik usaha dengan para manajemen (agen) bertindak sebagai pelaku utama 

diperusahaan yang berdasarkan pada kontrak yang telah disepakati (Jensen & 

Meckling, 1976). Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan pihak 

manajemen, dimana dipergunakan untuk meningkatkan kualitas nama baik 

perusahaan dimata masyarakat yang mana perusahaan tersebut harus menjalankan 

tanggung jawab sosialnya, lalu bentuk tanggung jawab dari manajer itu sendiri 

adalah sebagai agen kepada pihak yang memiliki wewenang dalam penerbitan 

informasi pada laporan akan tanggung jawab sosial di perusahaan (Gantino, 

2016). 
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2.1.2. Stakeholder Teori 

Teori stakeholder adalah sebagai praktik dan aturan yang mengatur 

hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder), pemenuhan ketentuan 

hukum, nilai perusahaan yang dihasilkan, penghargaan kepada masyarakat dan 

lingkungan, komitmen perusahaan di dunia usaha untuk ikut andil terhadap 

pembangunan jangka panjang (Bahri & Cahyani, 2016). Teori Stakeholders 

merupakan sesuatu yang dapat berpengaruh atau dipengaruhi tehadap suatu 

keputusan, dan kebijakan yang dibuat dalam kegiatan operasional yang 

berlangsung (Gantino, 2016). 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Dalam riset yang sudah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh kineja 

lingkungan terhadap kinerja keuangan di negara maju dan berkembang yang 

menggunakan kinerja lingkungan perusahaan digunakan sebagai independen 

variabel dan kinerja keuangan perusahaan yang disebut  Return on Asset dan 

Tobin’s Q sebagai dependen penelitian (Manrique & Martí-Ballester, 2017), dan 

penelitian sebelumnya menggunakan kinerja keuangan sebagai dependen dengan 

pengukuran yang sama dengan independen kinerja lingkungan perusahaan. Hanya 

saja penelitian ini dilakukan di Indonesia(Aziz, Ikhsan, & Muharam, 2016). 

Pernah dilakukannya penelitan akan tanggung jawab sosial guna 

mengetahui pengaruh hal tersebut pada kinerja keuangan terkhusus di Indonesia, 

yang variabel independennya tanggung jawab perusahaan dengan variabel 

dependen yaiut kinerja keuangan perusahaan, perusahaan yang dijadikan sampel 

LQ45 yaitu yang telah terdaftar pada BEI (Rosiliana et al., 2014). Selanjutnya 

dikembangkan kembali dengan independen tanggung jawab sosial dan dependen 

menggunakan Return On Asset,  Return On Equity,  dan Price Book Value, 

dengan penelitian dilakukan di Indonesia (terkhusus perusahaan yang terdaftar di 

BEI) (Gantino, 2016). 

Struktur kepemilikan saham dapat membawa pengaruh pada kinerja 

keuangan yang pernah diteliti melalui studi mendalam terhadap perusahaan 

penerbangan yang ada di Asia dan Australia dengan variabel independennya ialah 

struktur kepemilikan terhadap variabel dependennya kinerja keuangan 
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(Suhardjanto, 2017). Dan penelitian struktur kepemilikan di perusahaan 

manufaktur yang variabel independennya struktur kepemilikan : saham 

institusional, asing, manajerial, pemerintah, dan keluarga yang mempengaruhi 

dependent kinerja keuangan (Wiranata & Nugrahanti, 2013). 

 

2.3. Faktor yang Mempengaruhi Independen Terhadap kinerja 

keuangan 

2.3.1. Kinerja Lingkungan Perusahaan 

Merupakan bentuk usaha dari perusahaan untuk membuat lingkungan 

menjadi lebih  baik dari sebelumnya (Suratno, Darsono, & Mutmainah, 2006). Di 

Indonesia penilaian terhadap kinerja lingkungan dinilai dengan cara memberikan 

peringkat menggunakan warna, warna tersebut digunakan untuk penilaian 

terhadap kinerja perusahaan dengan program berdasarkan peringkat, yang dinilai 

ialah pengelolaan lingkungan yang ada disekitar perusahaan (PROPER) (Fitriani, 

2013).  

Peningkatan pengelolaan lingkungan serta mengurangi dampak 

lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan diharapkan bisa terjadi akibat 

adanya peringkat tersebut (Bahri & Cahyani, 2016). Dan ada lima peringkat 

pertama emas, kedua warna hijau, peringkat ketiga warna biru, dan peringkat 

keempat adalah merah dan kelima hitam (Fitriani, 2013). Adapun penilaian 

PROPER memiliki aspek yaitu ketaatan perusahaan terhadap pencemaran air, 

melakukan pengendalian akan pencemaran udara, pengelolaan pada bahan yang 

berbahaya dan beracun (B3), melakukan analisa mengenai dampak-dampak 

lingkungan yang terjadi, dan menerapkan sebuah sistem manajemen lingkungan, 

pelestarian, perlindungan,  dan pemakaian sumber daya alam, dan aktivitas sosial 

yang harus dilakukan perusahaan (Mustika, 2017). 

 

2.3.2. Tanggung Jawab Sosial 

Tanggung jawab sosial dibuat pada tahun 1930-an tepatnya di Amerika 

serikat. Prinsip tanggung jawab sosial berawal dari kesadaran perusahaan dan 

bersifat sukarela terhadap tanggung jawab sosial (Muskibah, 2011). Dalam 

pengertiannnya tanggung jawab sosial adalah adalah bentuk usaha perusahaan 
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dalam bertanggung jawab kepada masyarakat, meliputi aspek sosial budaya, 

ekonomi di negara perusahaan berdomisili, dan lingkungan disekitar tempat 

perusahaan beroperasi (Shafariani, 2013). Tanggung jawab sosial juga diartikan 

sebagai suatu tindakan yang hadir dari salah satu aspek sosial, tidak dalam 

kepentingan perusahaan yang harus didahulukan dan diwajibkan oleh peraturan 

hukum yang mengatur, hanya berdasarkan kesadaran perusahaan untuk 

melakukannya (McWilliams & Siegel, 2001). 

Didalam pembuatan laporan tahunan perusahaan harus memasukkan 

tanggung jawab sosial yang memiliki tujuan untuk menggambarkan level dari 

tanggung jawab serta keterbukaan akan informasi kepada investor dan pemegang 

saham, agar terus menjalin hubungan yang baik antara masyarakat, investor, 

perusahaan dan pemegang saham (Damanik & Yadnyana, 2017). Tiga komponen 

prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yakni: mencari keuntungan (Profit),  

peduli tehadap kelestarian lingkungan alam sekitar (Planet), dan kesejateraan 

masyarakat sekitar (People) (Fitriani, 2013). 

Tanggung jawab sosial harus dimiliki setiap perusahaan, karena  

pemerintah Indonesia telah membuat perundang-undangan tentang perseroan 

terbatas yang tertuang pada No.40 Pasal 74 tahun 2007. Isi dari undang-undang 

adalah " Sebuah perusahaan yang melakukan suatu aktivitas usaha dalam bidang 

yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam wajib bertanggungjawab 

atas lingkungan dan sosial sekitar usaha itu dijalankan" (Rosiliana et al., 2014). 

Dalam ISO 26000 tanggung jawab sosial merupakan suatu perusahaan yang 

mempunyai tanggung jawab kepada orang disekitar tempat usahanya beroperasi,  

akibat dari suatu keputusan yang dibuat dan untuk aktivitas kemasyarakatan, 

melalui sikap transparan dan etis yang diberikan  dari perusahaan kepada 

masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dari masyarakat, dan 

ketentraman masyarakat di sekitar perusahaan yang sesuai dengan hukum yang 

berlaku (Fepri & Puspa, 2015). 
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2.3.3. Struktur Kepemilikan 

Kepemilikan saham mempunyai struktur yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan manajerial 

Saham manajerial adalah setiap pihak manajemen yang mempunyai 

saham perusahaan terkhusus manajer, direksi, dan komisaris, tujuan dari saham 

ini adalah menyatukan para manajemen dengan pemegang saham (Hermiyetti & 

Katlanis, 2016). Apabila manajerial mempunyai saham pada perusahaan, 

manajerial dapat menurunkan konflik keagenan yang terjadi (Jensen & Meckling, 

1976). Jika kepemilikan saham manajerial melebihi batas tertentu, maka tindakan 

yang diambil manajemen cenderung perspektif, dan ini akan menyebabkan 

manajemen perusahaan bekerja pada kepentingan pribadi (Khamis, Al-Ali, & 

Hamdan, 2015). 

2. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan total saham beredar yang pihak asing 

sebagai investor atau pemodal asing miliki (Wiranata & Nugrahanti, 2013). 

Adanya kepemilikan saham asing maka pelakasaan monitoring akan akan bagian 

manajemen jadi rendah, dikarenakan tidak adanya kendali yang dipegang oleh 

pemegang saham dan keterbatasan akan insentif untuk memonitor perkembangan 

usaha yang dijalankan manajemen(Hermiyetti & Katlanis, 2016). 

3. Kepemilikan Institusional 

Saham yang dimiliki oleh para investor dari pihak institusi (perbankan, 

perusahaan investasi, asuransi) yang berdasarkan persentase disebut Kepemilikan 

Institusional (Juniarti & Sentosa, 2009). Tujuan adanya kepemilikan saham 

institusional adalah untuk mendorong perusahaan lebih mengoptimalkan kinerja 

keuangan diperusahaan karena akan selalu diawasi oleh pemegang saham 

institusional, sehingga kinerja perusahaan akan terus dioptimalkan (Haryono, 

Fitriany, & Fatima, 2017). 

4. Kepemilikan Pemerintah 

Pemerintah yang memegang saham di dalam suatu perusahaan disebut 

kepemilikan saham pemerintah, dimana pemerintah yang mempunyai porsi  

saham di sebuah perusahaan, maka pemerintah  memiliki peran mengatur dan 

mengawasi jalannya kegitan operasional yang dilakukan oleh perusahaan  
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(Angela, Jessica, & Haryono, 2019). Kepemilikan pemerintah yang mempunyai 

saham di perusahaan memiliki kepentingan atas sosial dan politik dari pada 

memikirkan cara untuk meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan (Shen & 

Lin, 2009). 

5. Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan saham diartikan sebagai saham yang keluarga miliki pada 

perusahaan, dan kepemilikan ini dapat dilihat dari saham yang dimiliki (Barontini, 

Roberto and Caprio, 2006). Perusahaan akan menganggap kepemilikan saham 

apabila sebuah keluarga memiliki saham minimal 10% atau keluarga memiliki 

jabatan penting didalam perusahaan, sehingga keluarga mengganggap perusahaan 

sebagai asset penting yang harus di tingkatkan kinerjanya (Shleifer & Vishny, 

1986). 

 

2.4. Variabel Kontrol 

2.4.1. Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Hal ini memiliki peranan penting terhadap keuangaan suatu perusahan. 

Perusahaan yang mempunyai skala yang besar memiliki keuntungan terhadap 

kekuatan pasar, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitor 

lainnya, Semakin besar skalanya maka semakin tinggi profit yang 

diperoleh(Azzahra & Nasib, 2019). Perusahaan yang mempunyai ukuran yang 

lebih besar relative menghasilkan laba yang lebih stabil(Ayu & Setiadewi, 2012). 

Dalam hal keuangan perusahaan juga dipengaruhi ukuran perusahaan itu sendiri, 

perusahaan yang mempunyai ukuran besar dapat mendorong penyajian tingkat 

profitabilitas yang tinggi, karena perusahaan yang besar diperhatikan dan diawasi 

oleh para investor (Ambarwati, Yuniarta, & Sinarwati, 2015). 

 

2.4.2. Leverage 

Leverage adalah dana dan beban yang digunakan bersifat tetap dengan 

pengharapan dana yang sudah digunakan dapat menghasilkan pendapatan dimasa 

yang akan datang (Widiyanti & Elfina, 2015). Leverage diharapkan mampu 

memberika pendapatan lebih dari biaya tetap yang dikeluarkan, pada kondisi 

ekonomi yang bagus biaya hutang masih rendah sehingga pendapatan yang 
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diterima besar dari biaya bunga (Ashari & Sampurno, 2017). Tujuan perusahaan 

menggunakan leverage ialah untuk menghasilkan keuntungan yang besar dari 

padasumber dana dan biaya asset yang dikeluarkan perusahaan, sehingga dengan 

meningkatnya pendapatan perusahaan, pemegang saham juga mendapatkan 

keuntungan (Sari & Asiah, 2016). 

 

2.4.3. Pertumbuhan Perusahaan (Firm Growth) 

Setiap pertumbuhan usaha dalam perusahaan diamati berdasarkan 

perkembangan penjualan yang terjadi dari tahun ini ke tahun berikutnya, semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan dapat mencerminkan perusahaan 

melakukan penjualan dengan baik sehingga perusahaan mengalami peningkatan 

pada pendapatannya (Rifai, Arifati, & Magdalena, 2015). Pertumbuhan 

perusahaan dapat menunjukan tingkat permintaan atas penjualan yang dilakukan 

perusahaan, semakin tinggi tingkat permintaan maka perusahaan dapat memenuhi 

permintaan pasar dengan baik, sehingga perusahaan dapat meningkatkan laba 

dalam perusahaa (Sulistya Nugraha & Mulyo Haryanto, 2016). 

 

2.4.4. Capital Expenditure 

Capital Expenditure adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

memperoleh asset tetap, meningkatkan kapasitas terhadap asset tetap dan 

menambah umur ekonomi suatu asset tetap (Hery, 2016). Capital Expenditure 

biasa digunakan perusahaan apabila sudah mempunyai konsumen yang stabil baik 

dalam jangka panjang maupun untuk jangka pendek, dan modal yang dimiliki 

dalam jumlah banyak, sehingga tidak semua perusahaan melakukan Capital 

Expenditure, tujuan dari Capital Expenditure ini adalah untuk mengembangkan 

perusahaan, penelitian dan pengembangan terhadap produk (Ilma, Amin, & 

Afifudin, 2018). 

 

2.5. Model Penelitian 

Model dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah kinerja 

lingkungan,tanggung jawab sosial dan kepemilikan saham dengan variabel 

kontrolnya Firm Size, Leverage, Firm Growth dan Capital Expenditure. 
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Berdasarkan uraian yang sudah dirangkai, model dari penelitian ini akan 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

2.6. Hipotesis 

2.6.1. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan 

Kinerja lingkungan dinilai mampu membawa pengaruh positif terhadap 

keuangan perusahaan, karena sebuah perusahaan yang mempunyai tingkatan 

ekonomi yang bertumbuh dengan tinggi, cenderung memanajemen perusahaan 

dengan gaya yang lebih organik, sehingga dapat menciptakan keuntungan 

tambahan dengan melakukan investasi melalui kinerja lingkungan di perusahaan 

 

 

 

 

 

 

Rifqa Qanitah Amalia. Analisa Pengaruh Kinerja Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial dan Struktur Kepemilikan Saham 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
UIB Repository©2020



14 
 

Universitas Internasional Batam 

(Darnall, Jolley, & Ytterhus, 2005). Penerapan kinerja lingkungan dalam strategi-

startegi bisnis memungkinkan perusahan untuk menghemat biaya produksi dengan 

mengurangi risiko lingkungan sambil meningkatkan hubungan antara perusahaan 

dengan para pemangku kepentingan utama, yang memberikan kontribusi untuk 

mencapai keunggulan kompetitif, dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan mereka dalam jangka panjang (Manrique & Martí-Ballester, 2017). 

Jika kinerja lingkungan dilaksanakan dengan baik maka masyarakat akan 

lebih puas dan percaya  pada produk yang sudah dibuat perusahaan, maka usaha 

pada kinerja lingkungan ini akan membuahkan hasil dengan meningkatnya 

penjualan dan membuat kinerja keuangan perusahan jadi meningkat (Aziz et al., 

2016). Semakin baik penerapan kinerja perusahaan terhadap lingkungan, maka 

perusahaan akan mendapat respon positif dari para investor, dimana pihak 

investor akan memanamkan sahamnya kepada perusahaan sehingga kinerja 

keuangan akan meningkat (Mustika, 2017). Perusahaan yang menerapkan 

pencegahan terhadap polusi, pengawasan produk, dan peduli terhadap lingkungan 

dapat mencapai keunggulan kompetitif dimana keuntungan yang didapat mampu 

manjamin keuangan dalam perusahaan, karena dapat menarik konsumen dan 

pemangku kepentingan, dengan mempunyai perilaku ramah lingkungan 

(Friedman, 2007). 

H1 : Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 

 

2.6.2. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Keuangan 

Dampak dari tanggung jawab sosial membawa respon positif untuk 

perusahaan, karena dapat membuat masyarakat menjadi percaya terhadap produk 

yang dihasilkan, sehingga reputasi dari perusahaan menjadi lebih baik dimata 

masyarakat luas (Bahy, 2015). Tanggung jawab sosial dapat menarik minat para 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan, karena perusahaan yang melakukan 

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dapat menghasilkan potensi laba yang 

lebih besar daripada yang tidak melakukan tanggung jawab sosial (Rosiliana et 

al., 2014). 
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Dengan berinvestasi pada tanggung jawab sosial, perusahaan dapat 

meningkatkan sikap kepedulian karyawan terhadap sesama, goodwill, 

memperbaiki hubungan baik dengan para investor, pihak pemerintah, dan 

mendapat akses modal lebih baik, sehingga dapat memperbesar kinerja keuangan 

di perusahaan (Luthan, Rizki, & Edmawati, 2017). Jika perusahaan dapat 

melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menjaga hubungan baik kepada 

masyarakat, pemerintah, investor, para pekerja, dan pihak lain, perusahaan 

mendapatkan citra postif dan mendapat dukungn dari pemangku kepentingan 

(Stakeholder) sehingga keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin (Luthan 

et al., 2017). 

H2 : Tanggung Jawab Sosial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 

 

2.6.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja 

Keuangan 

1. Kepemilikan Manajerial 

Manager yang memiliki saham suatu perusahaan cenderung mengelola 

perusahaan lebih baik karena berkaitan dengan kepentingan manajer itu sendiri, 

pengelolaan perusahaan yang bagus, membuat kinerja keuangan juga dapat 

meningkat (Fadillah, 2017). Kepemilikan manajerial diperusahaan, juga akan 

membuat manajer bertindak seolah sebagai pemilik dan pengendali perusahaan, 

dengan begitu membuat manajer terus berupaya dalam meningkatkan kinerja 

keuangan sehingga membuat imbal hasil yang tinggi (Lestari & Juliarto, 2017). 

Jika suatu kepemilikan manajerial melebihi batas tertentu, maka manajer 

dapat ikut andil dalam mengelola perusahaan dikarenakan manajer memilik 

kepemilikan saham terhadap perusahaan dan manajer melakukan kegiatan sesuai 

dengan kepentingan pribadinya untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya 

sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Khamis et al., 

2015).  Semakin besar sebuah skala kepemilikan saham manajerial terhadap 

perusahaanya maka semakin kecil konflik yang akan terjadi diperusahaan, karena 

jika manajer dan pemilik bertindak sebagai pengelola dan sama-sama mempunyai 

sikap saling memiliki pada perusahaan, manajerial akan menerapkan sikap kehati-
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hatian pada pembuatan keputusan agar tidak membuat perusahaan menjadi rugi, 

sehingga kualitas kinerja keuangan diperusahaan akan meningkat dengan 

sendirinya (Candradewi & Sedana, 2016). 

H3 : Struktur kepemilikan (manajerial) memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. 

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan instiusional membawa pengaruh yang baik untuk keuangan, 

karena dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar 

manajemen dalam perushaan lebih maksimal dalam meningkatkan kinerjanya 

yang sesuai dengan tujuan perusahaan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang 

baik (Lestari, 2017). Jika saham yang dimiliki institusional tinggi dapat membuat 

pengawasab yang tinggi pula dari para invetor, sehingga dapat mencegah 

opportunistic manajemen (Wiranata & Nugrahanti, 2013). 

H4 : Struktur kepemilikan (institusional) berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. 

3. Kepemilikan Asing 

Semakin besar kepemilikan saham yang ditanam pihak asing di dalam 

perusahaan, maka kinerja keuangan juga akan meningkat, karena pihak asing 

memiliki sitem manajemen yang bagus, teknologi yang memadai, inovasi untuk 

perusahaan, tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pemasaran yang bagus. 

Apabila pihak asing menginvestasikan sahamnya kepada perusahaan, dapat 

membawa dampak positif bagi keberlangsungan kinerja keuangan (Wiranata & 

Nugrahanti, 2013). Semakin besarnya saham yang dipunya pihak asing akan 

membuat kinerja pada keuangan perusahaan meningkat, karena kepemilikan asing 

memiliki efisiensi manajerial, ketrampilan teknis, dan keadaan teknologi yang 

memadai yang dimiliki oleh pihak asing (Hermiyetti & Katlanis, 2016). 

H5 : Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 

4. Kepemilikan Pemerintah 

Kepemilikan saham pemerintah akan mempunyai efek yang negatif 

terhadap perusahaan, karena pemerintah akan memonopoli suatu perusahaan 

untuk kepentingan politik dan sosial, sehingga pemerintah akan memperlambat 
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jalannya kinerja perusahaan akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam 

mengelola perusahan yang baik (Cornett, Guo, Khaksari, & Tehranian, 2010). 

Pemerintah yang mempunyai saham di dalam perusahaan cenderung tidak 

memaksimalkan profit perusahaan, karena pemerintah memiliki tujuan dalam hal 

politik dan sosialnya (Wiranata & Nugrahanti, 2013). 

H6 : Struktur kepemilikan (pemerintah) berpengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

5. Kepemilikan Keluarga  

Kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh terlalu besar untuk 

keuangan perusahaan karena sebagai besar perusahaan di Indonesia bergerak 

dibidang pertambangan sehingga kepemilikan keluarga kurang terlibat di dalam 

manajemen sebuah perusahaan, kepemilikan keluarga juga tidak membantu pihak 

manajemen perusahaan dalam menghasilkan profit yang tinggi (Valentino & 

Juniarti, 2017). Keluarga yang memiliki saham biasanya cenderung untuk 

kepentingan pribadi, sehingga bertentangan dengan pihak manajemen di dalam 

perusahaan, karena kepemilikan keluarga hanya mensejahterakan keluarganya 

tanpa memikirkan meningkatkan keuntungan untuk perusahaan (Villalonga & 

Amit, 2006). 

H7 : Struktur kepemilikan (keluaga) berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Rifqa Qanitah Amalia. Analisa Pengaruh Kinerja Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial dan Struktur Kepemilikan Saham 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
UIB Repository©2020




