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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan 

yang penting dalam kelangsungan perekonomian serta masyarakat luas.Tujuan 

akhir yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau 

keuntungan yang maksimal dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perusahaan. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, maka 

perusahaan saling meningkatkan daya saing diberbagai sektor untuk dapat 

menarik minat para investor untuk berinvestasi (Sujana, dkk 2017).Oleh karena 

itu, kinerja perusahaan harus ditingkatkan guna mempengaruhi persepsi investor 

terhadap perusahaan, tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga 

pada prospek perusahaan di masa depan. Setiap organisasi, sektor privat maupun 

publik, harus memiliki keunggulan kompetitif tertentu dibandingkan dengan 

organisasi lainnya. 

Saat ini perusahaan dituntut untuk memperhatikan peran stakeholder,  

sehingga perusahaan harus dapat menyelaraskan antara perusahaan dengan 

stakeholder dengan mengembangkan program corporate social responsibility. 

Corporate social responsibility penting dilaksanakan bagi perusahaan karena 

merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyadari bahwa perusahaan 

yang ingin bertahan dalam jangka panjang, maka perusahaan juga harus 

memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan para stakeholder dan 
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turut berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan yang 

kemudian sering diistilahkan dengan konsep triple bottom line. 

Penerapan good corporate governancedibutuhkan untuk menjaga 

konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.Good corporate 

governance dapat dilihat dari tujuan utama didirikan perusahaan selain nilai 

perusahaan yang disajikan tetapi bagaimana perusahaan mencapai target laba yang 

telah ditentukan. 

Dalam penerapan good corporate governance memerlukan langkah panjang 

dalam mengimplementasikan prinsip-prinsipnya, dimana pada proses tersebut 

akan menanamkan nilai-nilai yang pada hakekatnya akan membentuk sebuah 

prosess budaya baru dalam menata kelola perusahaan. Melalui laba yang 

diperoleh tersebut, perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada 

pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Menyadari pentingnya proses perusahaan yang 

kegiatan bisnisnya berkaitan erat dengan kegiatan industri  dan memiliki peran 

yang cukup besar dalam mendorong perekonomian. Prinsip-prinsip good 

corporate governanceyaitu ,transparansi, independensi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kesetaraan menjadi kebutuhan mutlak bagi aktifitas 

perusahaan (Sujana, dkk 2017). 

Fenomena yang terjadi padaperusahaan pertambangan menjadi salah satu 

hal yang perlu diperhatikan oleh investor dalam membuat keputusan yang akan 

berdampak pada respon pasar modal. Berdasarkan berita yang dimuat dalam 

laman website CNN Indonesia oleh Giras Pasopati pada Rabu 5 Agustus 2015, 
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kinerja perusahaan tambang batu bara sepanjang paruh pertama tahun ini dinilai 

masih suram. Pasalnya, perlambatan ekonomi di China menyurutkan kinerja 

penjualan, yang ditambah dengan jebloknya harga jual batu bara. Fenomena 

tersebut akan dipaparkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Fenomena Perusahaan Pertambangan di Indonesia 

 

NO: Analisa Fenomena Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di 

BEI 

1. DBS Vickers Securities William 

Simadiputramengatakan harga batu 

bara merupakan risiko utama bagi 

perusahaan tambang batubara karena 

mereka adalah price takers dengan 

kekuatan minimal. 

PT Indika Energy Tbk (INDY) 

sepanjang semester I 2015 

mencatat kerugian bersih 

mencapai US$ 7,86 juta, berbalik 

dari laba bersih pada paruh 

pertama 2014 senilai US$ 8,49. 

Penurunan kinerja Indika Energy 

pada Semester I 2015 tersebut 

merupakan imbas beban pokok 

kontrak dan penjualan yang 

mengalami peningkatan cukup 

besar, 28,97 persen menjadi US$ 

553,30 juta dari US$ 428,99 juta.  
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2. Kiswoyo Adi Joe, analisa PT Investa 

Saran Mandiri menyatakan untuk 

tahun ini, kinerja perusahaan 

tambang batubara bakal suram. Ia 

menjelaskan, kendati pendapatan 

mampu naik karena peningkatan 

volume penjualan, perseroan bakal 

mengalami tekanan dari beban dan 

tarif royalti yang tinggi. 
 

PT Bukit Asam Tbk juga ikut 

melemah. Perseroan mengalami 

penurunan laba bersih sebesar 

31,22 persen menjadi Rp 795,6 

miliar pada paruh pertama tahun 

ini dibandingkan perolehan 

periode yang sama 2014 senilai 

Rp 1,16 triliun.  

3. Todd Showalter, analisis PT Samuel 

Sekuritas Indonesia mengatakan 

pihaknya memprediksi rasio 

pengupasan naik ke level lima kali 

dan pelemahan harga jual batubara 

bakal berimbas kepada margin laba 

Bukit Asam pada semester II 2015. 
 

PT United Tractors Tbk 

(UNTR), ynag 59,5 persen 

sahamnya dimiliki oleh Grup 

Astra, mencatatkan penurunan 

pendapatan bersih sebesar  9 

persen, kendati laba bersih 

meningkat 4 persen menjadi Rp 

3,4 triliun karena diuntungkan 

oleh pelemahan nilai tukar 

rupiah. 
 

PT Pamapersada Nusantara 

(PAMA), anak perusahaan 

United Tractors di bidang 

kontraktor penambangan 

batubara juga mengalami 

penurunan sebesar 9 persen 

karena kontrak produksi batu 

bara menurun 8 persen menjadi 

52 juta ton, seiring dengan 

penurunan kontrak pengupasan 

lapisan tanah sebesar 8 persen 

menjadi 372 juta bank cubic 

metres akibat menurunnya rasio 

pengupasan tanah.  
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4. Tim riset Henan Putihrai menyatakan 

pihaknya memberikan opini 

“underweight” terhadap sektor 

pertambangan secara keseluruhan 

seiring dengan lemahnya indikasi 

pemulihan ekonomi global. Sementara 

itu, tim Henan Putihrai menambahkan, 

kondisi penurunan harga minyak 

sebagai barang substitusi juga dapat 

memberikan dampak negatif terhadap 

permintaan batu bara. Namun, 

penundaan kenaikan tarif royalti akan 

sedikit menurunkan sentimen negatif 

pada Bukit Asam, yang dimiliki 

pemerintah. 

 

Sumber : CNN Indonesia oleh Giras Pasopati pada Rabu 5 Agustus 2015. 

Fenomena tersebut tentu akan mengurangi kepercayaan para stakeholder 

untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan pertambangan di Indonesia. 

Dengan adanya fenomena seperti ini diharapkan para pimpinan perusahaan 

pertambangan di Indonesia dapat meningkatkan lagi kinerja perusahaannya untuk 

dapat meningkatkan laba perusahaan. 

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah intellectual 

capital atau modal intelektual, karena dengan adanya intellectual capital yang 

merupakan sumber daya berbasis pengetahuan dan aset tak berwujud dalam suatu 

perusahaan tentunya akan dapat menciptakan laba yang tinggi tanpa menekan 

sumber daya manusia yang berlebihan sehingga mampu menghemat pengeluaran 

pereusahaan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah corporate 

social responsibility, karena jika perusahaan ingin memiliki going concern yang 

tak terbatas maka perusahaan juga harus memiliki sistem corporate social 



6 
 

 

responsibility yang baik dimana perusahaan harus memperhatikan lingkungan, 

masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan sebagainya yang dapat menunjang 

kinerja perusahaan itu sendiri.  

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan 

institusional. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam melakukan 

monitoring  pada manajemen untuk mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal. 

Faktor keempat yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah dewan 

komisaris independen.Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang 

benar-benar tidak terafiliasi dalam segala hal baik dengan pemegangsaham 

pengendali, dewan direksi, atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai 

direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik.Dengan 

adanya dewan komisaris independen dapat dipastikan bahwa tidak adanya 

pengaruh dari internal sehingga komisaris independen dapat menjalankan 

kinerjanya dengan maksimal. 

Faktor kelima yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah komite 

Audit.komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan 

independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya 

adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan 

fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, 

pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-

perusahaan (Ikatan Komite Audit Indonesia). 
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Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Aisah dan Priyadi (2016) yaitu pertama, peneliti menambah 

empat variabel penelitian yang mungkin memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen, yaitu corporate social responsibility karena dengan corporate social 

responsibility, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan 

komite audit.  

Penambahan variabel corporate social responsibility dilakukan karena 

investor dapat mengetahui informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga para investor menjadikan 

informasi kinerja perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan sebagai salah 

satu badan pertimbangannya untuk melakukan investasi pada saham perusahaan 

yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Sujana dkk (2017) yang 

meneliti variabel corporate social responsibility menunjukkan hasil bahwa 

corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Penambahan variabel kepemilikan institusional dilakukan karena 

kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang 

efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer dan tentunya akan 

menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh 

Abbasi et al (2012) dan Darwis (2009) dalam Widyati (2013) yang meneliti 

variabel corporate kepemilikan institusional menunjukkan hasil bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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Penambahan variabel dewan komisaris independen karena dkomisaris 

independen  berpikir lebih obyektif dibanding dewan komisaris dan direksi. 

Pengawasan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif 

dikarenakan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis, kandidat 

dewan komisaris sering dipilih sendiri oleh manajemen sehingga setelah terpilih 

tidak berani mengkritik kebijakan manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh 

Afifa dan Daljono (2013) yang meneliti variabel dewan komisaris independen 

menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

negatifterhadap kinerja perusahaan. 

Penambahan variabel komite audit dilakukan karena komite audit 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan  yang 

pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada 

para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Widyati (2013) yang meneliti variabel komite audit menunjukkan hasil bahwa 

komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Perbedaan kedua, yaitu perbedaan pada pengambilan sampel penelitian. 

Penelitian Aisah dan Priyadi (2016) meneliti pada perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini meneliti perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan ketiga, yaitu perbedaan pada periode tahun pengambilan sampel 

penelitian.Penelitian Aisah dan Priyadi (2016) dilakukan selama 5 periode yaitu 
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pada tahun 2010-2014.Sedangkan penelitian ini mengambil sampel penelitian 

selama 6 periode yaitu pada tahun 2012-2017. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2017 sebagai populasi penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu intellectual capital, corporate social 

responsibility,kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite 

audit, dan Kinerja Perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti adalah untuk mengetahui pengaruhintellectual capital, corporate social 

responsibility, kepemilikan institusional,komisaris independen, dan komite 

auditterhadap kinerja perusahaan, sehingga penelitian ini akan mengambil 

judul“Pengaruh intellectual capital, corporate social responsibility, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite 

auditterhadap Kinerja Perusahaan”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Penelitian ini terbatas hanya meneliti pengaruh intellectual capital, 

corporate social responsibility, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja perusahaan. 

2. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 hingga 2017. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan? 

2. Apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan? 

4.  Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan ? 

5. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarka rumusan masalah diatas, makatujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah intellectual 

capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 ? 

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah corporate social 

responsibilityberpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2017? 
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3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2017? 

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah dewan 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2017? 

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah komite audit 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2017? 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk 

investasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan 

wawasan yang dapat dijadikan acuan dalam memahami tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 
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3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan baik untuk para 

pimpinan maupun karyawan dalam meningkatkan efektivitas 

kinerja perusahaan guna menciptakan nilai positif dimata 

masyarakat dan juga mampu meningkatkan laba perusahaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sumber referensi dan informasi untuk digunakan atau 

dikembangkan mengenai pembahasan kinerja perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


