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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada waktu sekarang dalam perekonomian tumbuh dan berkembang 

berbagai macam lembaga keuangan. Salah satu diantara lembaga-lembaga 

keuangan tersebut yang nampaknya paling besar peranannya dalam perekonomian 

adalah lembaga keuangan bank. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam 

masyarakat, bukan sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana (defisit 

unit) dan sebagai tempat penyimpanan uang bagi pihak kelebihan dana (surplus 

unit), tetapi memiliki fungsi-fungsi lain yang semakin luas saat ini. Terlebih 

karena kemajuan perekonomian dan semakin tingginya tingkat kegiatan ekonomi, 

telah mendorong bank untuk menciptakan produk dan layanan yang sifatnya 

memberikan kepuasan dan kemudahan-kemudahan, seperti menyediakan 

mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, 

memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga dan 

penawaran jasa-jasa lainnya. 

Ditinjau dari segi kepemilikan, bank dikelompokkan menjadi bank 

pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah memiliki peran ganda yaitu 

keuntungan (profit oriented) dan agen pembangunan negara (social oriented). 

Oleh karena itu, bank pemerintah dituntut agar dapat mengelola asset Negara 

dengan baik. 

Bank BUMN adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelum terjadi krisis moneter, 
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jumlah bank BUMN di Indonesia banyak, namun setelah periode krisis moneter 

jumlah bank BUMN hanya empat buah, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Nasional (BTN) dan Bank Mandiri 

yang berasal dari penggabungan Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor 

Impor (Bank Exim), Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Pembangunan Indonesia 

(Bapindo).  

Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai antara lain dengan menggunakan 

laporan keuangan. Laporan keuangan bank yang terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi, dan laporan perubahan modal. Laporan keuangan merupakan dasar 

perhitungan rasio keuangan. Analisis terhadap rasio keuangan dapat digunakan 

untuk memprediksi kondisi keuangan bank pada masa mendatang. Indikator 

kinerja suatu perbankan dapat dilihat dari rasio permodalan, rasio likuiditas dan 

rasio rentabilitas. Rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengukur kemampuan permodalan menutup kerugian. Rasio likuiditas atau Loan 

to Deposit Ratio (LDR) menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Rasio rentabilitas atau Return On Asset  (ROA) menilai 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. 
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Tabel 1.1 
Rasio Kinerja Keuangan Bank BUMN Periode 2011-2015 

No Perusahaan Tahun Rasio 
LDR 

Rasio 
CAR 

Rasio 
ROA 

1 PT. Bank Mandiri 2011 71,65 % 15,34 % 3,37 % 
2012 77,66 % 15,48 % 3,55 % 
2013 82,97 % 14,93 % 3,66 % 
2014 82,02 % 16,60 % 3,57 % 
2015 87,05 % 18,60 % 3,15 % 

2 PT. Bank Rakyat 
Indonesia 

2011 76,20 % 14,96 % 4,93 % 
2012 79,85 % 16,95 % 5,15 % 
2013 88,54 % 16,99 % 5,03 % 
2014 81,68 % 18,31 % 4,73 % 
2015 86,88 % 20,59 % 4,19 % 

3 PT. Bank Negara 
Indonesia 

2011 70,4 % 17,6 % 2,9 % 
2012 77,5 % 16,7 % 2,9 % 
2013 85,3 % 15,1 % 3,4 % 
2014 87,8 % 16,2 % 3,5 % 
2015 87,8 % 19,5 % 2,6 % 

4 PT. Bank Tabungan 
Negara 

2011 102,56 % 15,03 % 2,03 % 
2012 100,90 % 17,69 % 1,94 % 
2013 104,42 % 15,62 % 1,79 % 
2014 108,86 % 14,64 % 1,14 % 
2015 108,78 % 16,97 % 1,61 % 

Sumber : Laporan Tahunan Perbankan yang sudah diolah tahun 2011-2015. 

Pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, terutama perusahaan 

perbankan lebih mudah dilakukan jika perusahaan telah menjadi perusahaan yang 

go public atau sahamnya telah diperdagangkan di pasar bursa. Pasar bursa 

mempermudah bagi pemegang saham selaku investor untuk mengetahui nilai 

perusahaan. Tingginya nilai perusahaan menandakan bahwa manajemen 

perusahaan tersebut berhasil mengelola asset-aset yang dikuasakan padanya 

dengan mendapatkan return dari hasil usaha. Nilai perusahaan yang tercermin dari 

harga saham pada pasar bursa menjadi tolok ukur keberhasilan suatu manajemen 

perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public maka nilai perusahaan 
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ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran pasar bursa yang tercermin 

dalam listing price. Harga pasar merupakan cerminan berbagai keputusan dan 

kebijakan manajemen. Nilai pasar perusahaan tersebut menggambarkan kinerja 

manjemen perusahaan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sebuah gagssan yang 

berpijak pada triple bottom (lines financial, social, dan invironment). Hal ini 

muncul karena kondisi keuangan tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh 

secara berkelanjutan (sustainable). Berdasarkan perspektif ekonomi, perusahaan 

akan mengunngkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial 

dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui 

penerapan CSR (Maemunah, 2005). 

Suatu perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi seharusnya 

melaksanakan tanggunng jawab sosial perusahaan secara transparan. Namun pada 

realitanya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya secara 

transparan. Masyarakat berharap perusahaan tidak hanya bertanggung jawab 

kepada investor dan manajemen, tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas 

(Yuniasih dan Wirakusuma, 2007). 

Ayu Oktyas Putri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul  “Pengaruh 

Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai 

Variabel Pemoderasi” menunjukkan Variabel Kinerja keuangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang 
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mampu meningkatkan nilai perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

kinerja keuangan maka semakin rendah juga nilai perusahaan. Variabel interaksi 

antara kinerja keuangan dengan pengungkapan CSR sebagai variable moderating 

dapat mempengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pengungkapan corporate social responsibility dapat 

meningkatkan perusahaan pada saat kinerja keuangan perusahaan tinggi, dan 

sebaliknya pengungkapan corporate social responsibility juga dapat menurunkan 

nilai perusahaan pada saat kinerja keungan perusahaan rendah. 

Randy Damara, Sumani, Lilik Farida (2015) dalam penelitiannya yang 

berjudul  “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Pengungkapan CSR dan GCG sebagai Variabel Pemoderasi” menunjukkan 

Kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan LDR berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel moderasi CSR berfungsi sebagai 

pemoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan sedangkan 

variabel pemoderasi GCG tidak berfungsi sebagai pemoderasi hubungan antara 

kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka muncullah 

ketertarikan untuk dianalisis mengenai seberapa besar pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan perbankan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan CSR 

sebagai variabel pemoderasi. Oleh karena alasan tersebut, diambil judul 

”Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi 

Pada Bank BUMN di Indonesia”. 



6 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

pokok dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite Ratio 

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap Corpporate Social Responsibility (CSR) perbankan 

BUMN di Indonesia? 

2. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite Ratio 

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia? 

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

perusahaan perbankan BUMN di Indonesia? 

4. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite Ratio 

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia 

melalui Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel 

pemoderasi? 

  

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas pada kinerja keuangan bank dalam bentuk Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) 

saja. Corporate Social Responsibility dihitung dari indeks Global Reporting 
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Initiative (GRI). Nilai perusahaan dihitung dengan nilai Tobin’s Q. Tahun 

penelitian yaitu kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2011-2015. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite 

Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap Corpporate Social Responsibility (CSR) perbankan 

BUMN di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite 

Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia. 

d. Untuk mengetahui kinerja keuangan yang diukur dengan Loan To Deposite 

Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan BUMN di Indonesia 

melalui Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel 

pemoderasi. 

 

2. Manfaat 

a. Manfaat bagi mahasiswa : 
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Untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

rekan yang lain, serta untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat untuk 

dapat dinyatakan lulus dan memperoleh gelar sarjana S1. 

b. Manfaat bagi pihak bank BUMN : 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk melihat masalah finansial yang dihadapi dan membuat 

kebijakan tertentu guna meningkatkan kinerja bank BUMN  yang bersangkutan 

sehingga dapat lebih meningkatkan nilai perusahaan. 

c. Manfaat bagi penelitian selanjutnya : 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi 

lembaga pendidikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.   

 

 

 

 

 

 

 


