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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Di era sekarang ini, banyak muncul perusahaan baru dari masing masing 

sektor yang ada. Persaingan ketat ini diperlukan adanya perencanaan keuangan 

yang baik, agar nantinya perusahaan mampu bertahan dalam persaingan bisnis. 

Tak hanya memiliki perencanaan keuangan yang baik, perusahaan juga dituntut 

untuk mengoperasikan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien. Dalam 

mengembangkan usaha pasti dibutuhkan modal yang cukup besar. Modal yang 

diperlukan dapat diperoleh dari pihak internal maupun eksternal.  Kegiatan 

investasi adalah salah satu contoh pendanaan yang berasal dari eksternal, dimana 

kegiatan ini dilakukan pada pasar modal atau sering disebut dengan Bursa Efek 

Indonesia (BEI).   Pada dasarnya perusahaan perusahaan yang tergabung dalam 

Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan guna 

bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap investor. 

Sekarang ini para investor  lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki 

keberlanjutan atau sering disebut dengan sustainability. Oleh sebab itu pada tahun 

2008 Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati 

(KEHATI) membentuk suatu indeks baru yang diberi nama indeks SRI-KEHATI. 

Perusahaan perusahaan  yang masuk dalam kategori indeks SRI-KEHATI adalah 

perusahaan yang mendukung terciptanya keberlanjutan (sustainability) dengan 

cara peduli terhadap lingkungan, social, dan tata kelola perusahaan yang baik 
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(good corporate governance), yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan (Jogiyanto,2016;176) .  

Penilaian terhadap perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI 

difokuskan dalam tiga hal yaitu; (a) Total asset yang lebih dari 1 Triliun ;(b) Nilai 

Price Earning Ratio (PER) yang dimiliki perusahaan bernilai positif ;(c) 

Perusahaan memiliki rasio kepemilikan lebih dari 10%.Selain itu perusahaan 

dalam indeks SRI-KEHATI juga dikategorikan sebagai perusahaan besar yang 

hijau, dimana perusahaan tersebut telah memiliki nilai yang lebih unggul. 

Penilaian terhadap perusahaan bisa dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya investor dapat melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan 

tersebut dengan melihat angka angka dalam laporan keuangan yang telah 

disajikan.  Angka angka tersebut akan diolah menghasilkan berbagai macam rasio 

diantaranya rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas (laverage) dan 

rasio aktivitas, yang mana rasio rasio ini dianggap mencerminkan dari keadaan 

perusahaan itu sediri.  

Selain kinerja keuangan, investor juga dapat menilai dari sisi kinerja pasar 

perusahaan. Kinerja pasar kerap dikaitan dengan upaya untuk maikan nilai saham 

dipasaran. Kinerja pasar dapat diproksikan menggunakan Price Earning Ratio dan 

Price to Book Value. Penilaian kinerja keuangan dan kinerja pasar cukuplah 

penting hal ini dikarenakan melalui kedua aspek tersebut investor dapat melihat 

bagaimana peluang investasi yang dapat mereka dapatkan. 

Dengan adanya pengkategorian indeks SRI-KEHATI  pastinya perusahaan 

ini memiliki perbedaan dengan perusahaan lainnya. Dalam penelitian ini akan 
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menguji perbedaan kinerja keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan indeks 

SRI-KEHATI dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI dengan ukuran 

perusahaan yang  sama atau relative tinggi. Perbedaan yang disajikan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergabung dalam 

indeks SRI-KEHATI dan perusahaan non indeks SRI-KEHATI dalam 

sektor yang sama dan ukuran perusahaan yang sama. Periode penelitian 

ini adalah tahun 2015-2017 

2. Terdapat 2 variabel penelitian yaitu kinerja perusahaan  dan kinerja 

pasar.  

Berdasarkan paparan diatas maka judul dalam penelitian ini adalah 

“ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGA DAN KINERJA PASAR 

PADA PERUSAHAAN INDEKS SRI-KEHATI DENGAN PERUSAHAAN 

NON INDEKS SRI-KEHATI PERIODE 2015-2017 “ 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan dalam 

indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI ? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja pasar antara perusahaan dalam indeks 

SRI-KEHATI dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan non Indeks SRI-

KEHATI. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja pasar dalam 

perusahaan yang tergabung dalam indeks SRI-KEHATI dengan 

perusahaan non indeks SRI-KEHATI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris tentang analisa 

perbedaan kinerja keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan yang 

bergabung dalam indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan yang tidak 

bergabung dalam indeks SRI-KEHATI namun dalam sektor yang sama.  

2. Bagi Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 

perbedaan kinerja keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan yang 

bergabung dalam indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan yang tidak 

bergabung dalam indeks SRI-KEHATI dalam sektor yang sama  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

referensi serta menambah wawasan mengenai perbedaan kinerja 

keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan yang bergabung dalam 

indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan yang tidak bergabung dalam 

indeks SRI-KEHATI dalam sektor yang sama. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan kinerja 

keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan indeks SRI-KEHATI dengan 

perusahaan non indeks SRI-KEHATI. Dimana dalam penelitian ini kinerja 

keuangan akan di proksikan dengan  Net Profit Margin, Return on Assets, dan 

return on Equity, sedangkan kinerja pasar akan di proksikan dengan Price 

Earning Ratio. Alasan pemilihan proksi tersebut karena ketika perusahaan 

memiliki kinerja laba yang baik dimana dicerminkan oleh rasio Net Profit Margin 

(NPM), menandakan bahwa perusahaan dapat mengelola aktiva yang dimiliki 
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untuk menghasilkan laba, dimana keadaan ini dapat diukur menggunakan rasio 

Return on Asset (ROA), selain itu ketika  laba perusahaan tinggi, akan berdampak  

pada tingkat pengembalian modal yang diperoleh dari investor (Return on 

Equity(ROE)).  

Melihat kinerja perusahaan yang baik secara otomatis akan menarik 

perhatian pasar (investor). Ketika investor mulai tertarik untuk berinvestasi maka 

disinilah nilai dari Price Earning Ratio (PER) akan meningkat. Nilai PER sendiri 

adalah perbandingan antara harga lembar saham dipasaran dengan laba per lembar 

saham. Nilai PER yang tinggi akan menandakan bahwa nilai kinerja pasar pada 

perusahaan tersebut juga tinggi. 

Menurut Jogiyanto (2016;176)  perusahaan yang masuk dalam kategori 

Indeks SRI-KEHATI adalah perusahaan perusahaan yang telah lolos dalam 

beberapa seleksi baik dari segi bisnis yang dikelola, segi finansial, dan segi 

fundamental perusahaan. saat ini juga berkembang tentang bisnis hijau dimana 

perusahaan dalam kelompok indeks SRI-KEHATI inilah yang dijadikan patokan 

oleh para investor.  

Hal ini disebabkan indeks SRI-KEHATI dinilai memiliki keberlajutan 

yang dipraktekan melalui kesadaraan yang tinggi akan tanggung jawab 

lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap para pemegang saham. Sehingga 

tak hanya dari segi finansial perusahaan namun juga dari segi keberlanjutan 

perusahaan yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan perusahaan dalam indeks 

SRI-KEHATI. Sehingga dalam penelitian ini  nantinya akan diuji perbedaan 
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kinerja keuangan dan kinerja pasar antara perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI 

dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI dalam satu sub sektor yang sama 

dan ukuran perusahaan yang sama atau relative lebih tinggi  

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam proposal ini dibagi menjadi tiga bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisikan  latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka piker penelitian, dan sistemtika penulisan penelitian ini sendiri. 

BAB II : LANDASAN TEORI, 

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang mendukung penelitian ini dan 

pengembangan hipotesis yang nantinya akan peneliti uji kebenarannya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Dimana meliputi jenis dan sumber data, gambaran umum 

objek penelitian, dan pengukuran variable yang diperlukan serta metode 

analisis data yang akan digunakan. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Merupakan hasil dari pengujian dimana didalamnya akan menguraikan 

berbagai perhitungan guna menjawab permasalahan yang ada. 

BAB V : KESIMPULAN 

Berisikan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini dan juga 

terdapatsaran yang peniti dapat berikan. 

 


