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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada dasarnya suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai 

tujuan perusahaan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Salah satu tujuan 

jangka panjang perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan 

mensejahterakan pemegang saham, sedangkan untuk tujuan jangka pendek 

perusahaan adalah meningkatkan laba perusahaan dengan memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki (Suwardika & Mustanda, 2017). Tujuan utama perusahaan 

yang telah go public pada umumnya adalah memaksimalkan nilai perusahaan 

untuk menarik perhatian investor dan memberikan perhatian penuh terhadap 

kegiatan operasional perusahaan. Nilai perusahaan adalah sebuah persepsi dari 

tujuan utama perusahaan terhadap nilai dari sebuah perusahaan yang digambarkan 

dengan harga saham. Harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran 

investor akan saham perusahaan, sehingga harga saham dapat dijadikan sebagai 

proksi nilai perusahaan (Clementin, 2016). Semakin baik nilai perusahaan di mata 

investor, maka harga saham juga semakin tinggi. Nilai perusahaan juga dapat 

meningkat jika perusahaan di nilai memiliki prospek yang baik dimasa depan. 

Nilai perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan sangatlah penting 

karena dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Nilai 

perusahaan tidak hanya mencerminkan bagaimana nilai intrinsik pada saat ini, 

tetapi juga mencerminkan prospek dan harapan akan kemampuan perusahaan 

tersebut dalam meningkatkan nilai kekayaannya di masa depan. Nilai perusahaan 
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akan meningkat secara berkelanjutan apabila dalam menjalankan operasinya 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi 

lingkungan hidup (Wahyuni, 2018). 

Dalam berinvestasi para investor maupun calon investor perlu 

mengumpulkan beberapa informasi untuk dijadikan dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan investasi. Salah satu indikator yang digunakan investor 

untuk menilai perusahaan memiliki prospek yang baik dimasa depan atau tidak 

adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan dianggap penting karena profitabilitas sebagai indikator 

dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan 

acuan untuk menilai perusahaan. Sehingga, semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan maka investor juga akan semakin yakin untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan dan investor juga dapat merasakan dampak positif yang 

diberikan dengan mendapatkan return secara konsisten dan meminimalisir risiko 

ketika memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat return 

tinggi. 

Selain profitabilitas rasio yang digunakan untuk mempengaruhi nilai 

perusahaan adalah leverage. Leverage adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya, sehingga semakin tinggi leverage maka 

semakin tinggi juga operasional perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Maka 

resiko keberlanjutan usaha perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan dapat 

menggunakan leverage untuk memperoleh modal guna mendapatkan keuntungan 

yang lebih tinggi (Suwardika & Mustanda, 2017). Nilai perusahaan dapat 
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meningkat apabila leverage dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pajak 

penghasilannya yang menurun sebagai akibat dari adanya beban bunga 

(Rajagukguk, dkk, 2019). Namun perlu diingat jika penggunaan hutang terlalu 

tinggi dapat menjadi boomerang bagi perusahaan karena akan membuat risiko 

kegagalan yang tinggi sebagai akibat dari melonjaknya beban bunga dan pokok 

hutang yang harus ditanggung perusahaan (Dewi & Sulistiyo, 2019).  

Seperti yang terjadi pada perusahaan PT Indika Energy Tbk Turun 3,97% 

di level Rp 725 per saham. Adapun saham PT Bukit Asam Tbk turun 2,93% 

begitupun halnya dengan harga saham perusahaan pemegang kontrak PKP2B 

(perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara), PT Adaro Enery TBK, 

pun turun berturut-turut 2,43% dan 0,50%. Sementara itu, saham PT Bumi 

Resource Tbk stagnan di level Rp 50 per saham dalam dua hari terkahir pada 11 

Mei 2020. Hal ini disebabkan oleh investor terpapar risiko tinggi terhadap kredit 

macet dari utang yang jatoh tempo menjelang kontrak terakhir 

(koran.tempo.com). 

Dalam meningkatkan keuntungan, seringkali perusahaan melupakan 

pentingnya lingkungan, sehingga banyak terjadinya kasus pengeksploitasian 

sumber daya alam. Tujuan perusahaan harus memperhatikan faktor non 

finansialnya supaya untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan maupun 

masyarakat yang tinggal berdekatan dengan perusahaan tersebut dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya. Faktor non finansial yang dimaksud adalah melakukan 

program Corporate social responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial 

perusahaan (Meze, 2020). 
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Corporate Social Responsibilty (CSR) merupakan bentuk kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan, partisipasi pembangunan serta 

berbagai tanggung jawab sosial lainnya. Penerapan Corporate Social 

Responsibility merupakan salah satu faktor yang dapat menarik minat pemegang 

saham untuk berinvestasi. Para investor lebih tertarik untuk menanamkan 

sahamnya pada perusahaan yang menerapkan program Corporate Social    

Responsibility sebagai kegiatan usahanya, karena usaha-usaha pelestarian 

lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan beberapa keuntungan, 

diantaranya adalah ketertarikan pemegang saham dan stakeholder terhadap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang 

bertanggung jawab (Bafadal & Roestiono, 2015). 

Berdasarkan data yang dilansir dari kanal berita online cnnindonesia.com 

dalam 5 tahun terakhir terdapat 71 konflik antara perusahaan pertambangan 

dengan masyarakat sekitar, konflik tersebut terjadi akibat penolakan masyarakat 

terhadap rencana pemberian izin beroperasionalnya perusahaan tambang di 

lingkungan mereka. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 

Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono, melalui peta citra satelit Google 

Earth 2018 ditemukan genangan air asam tambang seluas 20 hektar dari lubang 

dengan panjang 963 meter dan keliling 2.243 meter. Lubang tambang tersebut 

berimpitan dengan sungai, bahkan menyatu di beberapa sisinya. Hal itu jelas 

bertentangan dengan regulasi yang mengatur perlindungan sempadan sungai 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 
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Sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi Pascatambang, perusahaan tambang seharusnya menutup lubang galian 

tambang setelah melakukan pertambangan. Berdasarkan hal tersebut dapat kita 

ketahui bahwa kepedulian perusahaan pertambangan terhadap pemenuhan 

tangung jawab sosial mereka masih sangat rendah. 

Penelitian yang menganalisis pengaruh Coporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap nilai perusahaan memiliki hasil yang beragam seperti hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bawafi & Prasetyo (2015), Susanto (2016), 

Junardi (2019) memperoleh hasil Coporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Sementara itu 

pelasakaan CSR di Indonesia masih belum menjadi fokus utama investor dalam 

menanamkan sahamnya, hal itu diketahui berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Stacia & Juniarti (2015) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Suarjaya (2017), 

Susilaningrum (2016) memperoleh hasil profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, dimana peningkatan profitabilitas akan 

mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan. Sedangkan, penelitian yang 

dilakukan oleh Nila & Suryanawa (2018) profitabilitas berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sementara penelitian tentang pengaruh variabel leverage terhadap nilai 

perusahaan memperoleh hasil yang negatif seperti penelitian yang dilakukan oleh  

Rahmandani & Rahayu (2017) memperoleh hasil bahwa leverage mempunyai 
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pengaruh yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Suwardika & Mustanda (2017), Pratama & Wiksuana (2016) 

memperoleh hasil signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan pertambangan dipilih karena kegiatan bisnisnya yang 

bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak 

langsung pada lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah bahan tambang. 

Perusahaan pertambangan mengeksploitasi sumber daya alam, yang sangat 

mungkin melakukan kerusakan terhadap lingkungan apabila menangani kegiatan 

operasionalnya hanya mementingkan keuntungan. Sebagaimana yang telah kita 

ketahui bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia mengalami sejarah buruk 

walaupun tidak dapat dipungkiri lagi, industri pertambangan di Indonesia tetap 

menjadi primadona utama bagi para investor untuk berinvestasi di dalamnya.  

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas peneliti akan menggunakan 

penelitian yang merupakan penelitian replikasi ekstensi dari penelitian Evelyn 

Stacia & Juniarti (2015) yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan”. Peneliti menambahkan 

variabel independen yaitu profitabilitas dan leverage dengan tahun periode 

penelitian 2017-2019 maka judul yang dapat di ambil oleh penelitian ini yaitu 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Social Responsibility Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pertambangan Subsektor Batu Bara Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang 

terdaftar di BEI? 

4. Apakah profitabilitas, leverage, corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambanga sub sektor batu bara 

yang terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI. 
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4. Secara bersama-sama untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pertambangan 

sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, untuk meyakinkan para calon investor yang akan 

menanamkan modalnya. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang lebih lengkap mengenai kinerja perusahaan. 

Sehingga akan memberikan sinyal bagi calon investor mengenai prospek 

perusahaan kedepannya, dengan demikian mereka tertarik untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan.  

2. Bagi investor, untuk meneliti informasi yang telah dipublikasin kepada 

perusahaan yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam mengambil 

keputusan investasi. 

3. Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti terkait pengaruh pengaruh 

profitabilitas, leverage, corporate social responsibility (CSR) terhadap 

nilai perusahaan bahwa terindikasi pengaruh atau tidak, sehingga peneliti 

selanjutnya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta 

menjadi bahan pengembangan untuk penelitian yang akan datang.  

  


