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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebuah  perusahaan didirikan  untuk mendapatkan laba yang maksimal dan 

memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya untuk mensejahterakan pemilik 

perusahaan dan pemilik saham (stockholders). Tujuan perusahaan tersebut 

sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda, hanya saja penekanan yang 

ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara satu dengan yang 

lainnya (Harjito & Agus, 2005) dalam (Santoso & Subekti, 2012). Sehingga  

dalam persaingannya perusahaan-perusahaan berusaha menetapkan dirinya 

dalam posisi yang stabil dan siap bersaing untuk dapat bertahan dan berkembang 

(Muliani,Yuniarti dan Sinarwati, 2014). Oleh karena itu, nilai perusahaan 

menjadi sangat penting sehingga mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat 

mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. 

Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermuculan, baik yang berkaitan 

dengan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi 

dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam. Beberapa 

perusahaan di Indonesia yang sudah mendapatkan kritikan atau kasus antara lain, 

PT. Freport Indonesia, TPST Bojong di Bogor, PT Newmont di Buyat, dan PT. 

Lapindo Brantas. Sedangkan di Asia kasus salah satu perusahaan produsen 

perlengkapan dan alat-alat olahraga (Nike), pernah menjadi sorotan utama 

karena dituduh telah mengabaikan etika bisnis dengan memperkerjakan anak 

dibawah umur (Khitam, 2014).  
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Pada dasarnya corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk 

tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan 

kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. 

Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan 

terhadap lingkunganya image perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih 

berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik dimasyarakat, karena 

semakin baik citra perusahaan maka loyalitas konsumen semakin tinggi, 

sehingga dalam waktu yang lama penjualan perusahaan akan membaik dan 

profabilitas perusahaan juga meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar maka 

nilai perusahaan juga  meningkat (Retno & Priantinah, 2012). 

Di Indonesia Corporate Soocial Responsibility mulai diterapkan dan 

menjadi kesadaran perusahaan untuk menjaga lingkungan dan tanggung jawab 

sosial perusahaan, dimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 

Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan 

ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Dalam PP ini, 

perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan 

lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

Menurut Anwar, Haerani, dan Pegalung (2010) pengungkapan Corporate 

Social Responsibility dalam laporan tahunan (annual report) dapat memperkuat 

citra perusahaan dan menjadi salah satu pertimbangan oleh investor maupun 
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calon investor untuk memilih tempat investasi, dengan menganggap bahwa 

perusahaan tersebut memberikan  citra (image) kepada masyarakat dan 

perusahaan tidak hanya mengejar profit semata tetapi sudah memperhatikan 

lingkungan dan masyarakat. 

Sejalan dengan corporate social responsibility, maka perusahaan juga 

harus menerapkan good corporate governance. Setiap perusahaan tentu 

menginginkan nilai perusahaan yang tinggi, hal tersebut secara tidak langsung 

menunjukkan kemakmuran pemegang saham lebih tinggi. Nilai perusahaan yang 

tinggi akan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, sehingga para 

pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut 

(Haruman, 2008). 

Menurut Setyaningsih, Atmaja dan Yuniarti (2014). Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, 

dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan 

pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai 

penyandang dana eksternal. Focus dari akuntabilitas perusahaan yang semula 

masih terkonsentrasikan atau berorientasi pada para pemegang saham 

(stakeholder), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan juga 

harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Akibat yang muncul dari 

pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan 

masalah seperti corporate social responsibility (CSR). Kebijakan dan tata kelola 
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perusahaan harus lebih memperhatikan kebutuhan para stakeholder (Aziz, 

2014). 

Beberapa mekanisme corporate governance meliputi banyak hal, 

contohnya komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, keberadaan komite audit. Dengan adanya salah satu mekanisme 

good corporate governance (GCG) ini diharapkan memonitoring kepada manajer 

perusahaan, sehingga lebih efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 

nilai perusahaan. Jadi  perusahaan yang  menerapkan sistem good corporate 

governance diharapkan kinerja perusahaan tersebut akan meningkat menjadi 

lebih baik, dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan (Wardoyo, Veronica & Martina, 2013). 

Menurut BPKP, latar belakang kebutuhan atas good corporate governance 

dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang melakukan restrukturisasi 

corporate governance akibat market Cash pada tahun 1929. Dari latar belakang 

akademis, kebutuhans GCG berkaitan dengan principal agency theory (Retno M 

& Priantinah, 2012). 

Implementasi CSR juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan GCG, 

sehingga perusahaan yang melaksanakan GCG sudah seharusnya melakukan 

pelaksanaan CSR. Namun dengan adanya hubungan antara GCG dan CSR juga 

dapat membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan tanggung 

jawab keuangan saja tetapi juga memberikan perhatian, kepedulian dan 

tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat 

(steakholder), karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi baik secara 
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langsung maupun tidak langsung atas aktivitas yang diambil dan dilakukan oleh 

perusahaan. 

Selain itu, informasi mengenai kinerja keuangan juga kerap 

diinformasikan oleh perusahaan. Kinerja keuangan adalah hasil keputusan yang 

dibuat secara terus-menerus oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Anwar dkk, 2010). Banyak hal 

yang menjadi tolak ukur kinerja keuangan suatu perusahaan, contohya adalah 

kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan 

merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban  para 

pemilik modal, sedangkan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Wardoyo dkk, 

2013).  

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh good corporate 

governance, pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan, antara lain penelitian Wardoyo dan Veronica (2013) 

menunjukan bahwa independen dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Menurut Lestari dan Chalifah (2014) menunjukan 

bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahanan. 

Menurut Setyaningsih (2014) menunjukan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Sukirni (2012) menunjukan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh postif terhadap nilai perusahaan. Menurut Nuraina (2013) 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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Menurut  Perdana dan Raharja (2014) kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Anggraini (2013) menunjukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Siallagan dan 

Machfoedz (2006) menunjukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Menurut Wardoyo dan Veronica (2013) menunjukan bahwa 

jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan 

menurut Raharja & Perdana (2012) komite audit berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. 

Menurut  Wahyudi dan Pawestri (2006) menunjukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Sukirni 

(2012) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Menurut  Setyaningsih (2014) menunjukan bahwa adanya pengaruh positif 

dan signifikan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Menurut 

Agustine (2014) menunjukan bahwa corporate social responsibility berpengaruh 

positif terhadap  nilai perusahaan. Menurut Retno dan Priantinah (2012) 

pengungkapan corporate social responsibility tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Agustine (2014) menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Dewi (2011) return 

on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pertiwi dan Pratama 

(2012) menunjukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap 
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nilai perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Retno M dan Priantinah 

(2012) tentang pengaruh good corporate governance, pengungkapan corporate 

social responsibility dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel 

bebas yaitu kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on asset, karena 

fluktuasi return on asset lebih lambat daripada return on equity. Penelitian 

sebelumnya menggunakan objek seluruh perusahaan publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, maka penelitian ini menggunakan objek perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan 

yang dipilih karena perusahaan pertambangan memanfaatkan alam untuk 

melakukan bisnisnya. Dengan menggunakan sumber alam tersebut akan 

menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dalam proses pengolahannya. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai 

pengaruh good corporate governance, pengungkapan corporate social 

responsibility dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 
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3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

5. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah return on asset  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan 

masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan. 

b. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan. 

c. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif komite audit 

terhadap nilai perusahaan. 

d. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif kepemilikan 

manajerial  terhadap nilai perusahaan. 

e. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif pengungkapan 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. 
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f. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif return on asset 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

beberapa pihak, yaitu : 

a. Bagi penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penelitian 

khususnya mengenai good corporate governance, pengungkapan 

corporate social responsibility dan kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Bagi perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan atau panduan 

kepada perusahaan mengenai good corporate governance, pengungkapan 

corporate social responsibility  dan kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan. 

c. Bagi investor 

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai good 

corporate governance, pengungkapan  corporate social responsibility 

dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

2) Perusahaan dapat mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

d. Bagi dunia pendidikan 

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya mengenai topik yang sejenis. 
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