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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu isu menarik yang sedang menjadi perhatian dunia adalah 

masalah yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya masalah yang 

berkaitan dengan etika dan tanggungjawab moral perusahaan terhadap 

eksistensinya dalam masyarakat, yang lebih dikenal dengan sebutan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Kepedulian masyarakat internasional 

terhadap lingkungan ditunjukkan dengan adanya beberapa upaya yang 

dilakukan di tingkat international dalam menerapkan konsep sustainable CSR. 

Salah satu konsep yang menarik perhatian adalah peluncuran Socially 

Responsible Invesment (SRI) pada pertengahan 1990-an. Isu terhadap 

lingkungan yang gencar di masyarakat dunia juga dirasakan di Indonesia, 

sejak tahun 1990an, Indonesia juga mulai menerapkan CSR. Pada bulan 

Agustus 2002, melalui Keputusan Pemerintah nomor 

KEP/23/PMPBUMN/2000 pemerintah menghimbau perusahaan di Indonesia 

untuk mengembangkan Good Corporate Governance (GCG). Tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam implikasinya 

kemudian juga melahirkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility). Untuk memotivasi perusahaan untuk 
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menerapkan CSR, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan beberapa 

organisasi salah satunya National Center for Sustainability Reporting (NCSR) 

memberikan penghargaan tahunan bagi perusahaan yang berhasil menerapkan 

CSR, penghargaan tersebut dinamakan Indonesia Sustainability Reporting 

Award (ISRA). Selain itu, Departemen Sosial juga bekerja sama dengan  

Corporate Forum for Community Development (CFCD) memberikan 

penghargaan yang dinamai Indonesian CSR Awards kepada perusahaan yang 

menerapkan CSR. Di samping itu, dalam menanggapi mengenai Socially 

Responsible Invesment (SRI), pada tahun 2009, Bursa Efek Indonesia (BEI) 

bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

meluncurkan suatu indeks yang sudah berlaku umum di negara-negara maju 

yang mengacu pada tata cara Sustainable and Responsible Investment (SRI) 

dengan nama SRI-KEHATI.  Indeks ini juga diciptakan sebagai barometer 

dimana investor dapat menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang 

memiliki kesadaran terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan 

yang baik. Saham-saham yang telah memiliki pengalaman sebagai saham 

yang ramah lingkungan, memiliki banyak peluang dalam peningkatan proteksi 

keuangan, kapasitas perdagangan dan keberagaman sektor usaha. 

Indeks harga saham SRI-KEHATI dimaksudkan untuk memberikan 

tambahan pedoman investasi bagi pemodal yaitu dengan membangun suatu 

benchmark indeks harga saham baru yang secara khusus memuat kinerja 
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harga saham emiten yang memiliki kinerja yang sangat baik dalam 

mendorong usaha-usaha berkelanjutan melalui kinerja metodologi yang 

berdasarkan kepada kepedulian mengenai lingkungan hidup, sosial dan tata 

kelola perusahaan yang baik.  Indeks SRI-KEHATI memiliki 25 emiten yang 

terdiri dari tidak hanya dari sektor riil namun juga perbankan. Mengikuti 

perkembangan jaman, pasar internasional menuntut perubahan paradigma dari 

perbankan konvensional menuju "Green Banking" . Panduan dasar yang 

dimiliki perbankan internasional untuk menerapkan Green Banking adalah 

The Equator Principle. The Equator Principle adalah sejumlah komitmen 

untuk menentukan, menilai, dan mengelola risiko sosial serta lingkungan 

dalam pembiayaan proyek dan bersifat sukarela.. Di Indonesia, Pemerintah 

melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakomodasi instrumen ekonomi 

lingkungan agar menjadi pertimbangan dalam konteks ekonomi. Pada bulan 

Desember  tahun 2010, Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup 

menandatangani kesepakatan bersama mengenai koordinasi peningkatan 

peran perbankan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.  Menurut Bank Dunia, Green banking bersendikan empat unsur 

kehidupan yakni nature (alam), well-being (sumber daya manusia yang baik), 

economy (ekonomi) dan society (masyarakat). Bank yang "hijau" akan 

memadukan keempat unsur tersebut ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada 
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ekosistem dan kualitas hidup manusia, sehingga pada akhirnya yang muncul 

adalah efisiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, 

corporate identity dan brand image yang kuat serta pencapaian target bisnis 

yang seimbang. 

Keberhasilan kinerja keuangan yang dicapai bank tercermin dari 

tingkat kesehatan bank. Bank  Indonesia menetapkan ketentuan tentang 

penilaian  tingkat kesehatan bank dengan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia 

No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004.  Sistem penilaian tingkat kesehatan 

bank di Indonesia meliputi Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, 

dan Sensitivity to Market Risk atau disebut CAMELS. Direktur Eksekutif 

Yayasan Kehati, MS Sembiring, menjelaskan bahwa jika bank menerapkan 

green banking maka akan mendapatkan keuntungan lebih dibanding bank 

yang belum menerapkan green banking, yaitu antara lain efisiensi biaya 

operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, corporate identity, dan brand 

image yang kuat serta bisnis yang seimbang. Beberapa hasil penelitian 

terdahulu mengenai isu lingkungan dalam keuangan, diantaranya yang dilakukan 

oleh Belkaoui (1986) dan Patten (1990) dalam Amelia (2010)  mengungkapkan 

bahwa investor lebih cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan yang 

memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurdin (2006) dalam Amelia (2010), 

ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dari pengungkapan tema-tema sosial 
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dan lingkungan dalam laporan tahunan terhadap reaksi investor.  Demikian juga 

penelitian yang dilakukan oleh Lindawati (2008) yang mengungkapkan bahwa 

perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial akan berpengaruh positif 

terhadap reputasi perusahaan, dan sebagai akibatnya akan meningkatkan persepsi 

konsumen dan investor atas perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, dari penjelasan di atas penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai perbedaan kinerja keuangan antara 

perbankan yang masuk dalam daftar indeks saham SRI-KEHATI dengan 

perbankan yang tidak terdaftar dalam indeks saham SRI-KEHATI. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah  terdapat perbedaan kinerja sebelum dan setelah perbankan 

terdaftar dalam indeks saham SRI-KEHATI ? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan yang terdaftar 

dalam indeks saham SRI-KEHATI dengan perbankan yang tidak 

terdaftar dalam Indeks Saham SRI-KEHATI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
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1. Mengetahui perbedaan kinerja sebelum dan setelah perbankan 

terdaftar dalam indeks saham SRI-KEHATI. 

2. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan perbankan yang terdaftar 

dalam indeks saham SRI KEHATI dengan perbankan yang tidak 

terdaftar dalam Indeks Saham SRI KEHATI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

merumuskan kebijakan serta tindakan sehubungan dengan analisis 

kinerja keuangan bagi perbankan yang terdaftar di indeks saham 

SRI KEHATI dan perbankan yang tidak terdaftar dalam indeks 

saham SRI KEHATI. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi investor untuk 

mempertimbangkan dalam memilih perbankan yang akan dituju 

untuk menanamkan modal mereka. 

 

 



 

7 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan di bidang keuangan khususnya yang 

berhubungan dengan kinerja keuangan pada perbankan yang 

terdaftar di indeks saham SRI KEHATI dan perbankan yang tidak 

terdaftar dalam indeks saham SRI KEHATI sehingga dapat 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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