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Abstract
The aim of this research is the influence of Corporate Social Responsibility
Disclosure, Firm Size, Corporate Growth, Ownership structure and Leverage
to Performance Mining Company’s listed on the Indonesia Stock Exchange in
2012-2015. The population of this research was the financial reporting of
Mining Company’s listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2015. The
sampling technique is purposive sampling method which results for 10 samples
in 2011-2015. Analysis technique used in this research is multiple linear
regression analysis.
The result of this research shows that variable of Firm Size, Ownership
structure and Leverage has a influence to Performance Company’s.
Meanwhile, variable of Corporate Social Responsibility Disclosure and
Corporate Growth do not affect toward Performance Company’s.
Simultaneously, variable of Corporate Social Responsibility Disclosure, Firm
Size, Corporate Growth, Ownership structure and Leverage has significan
affect toward Performance Company’s.
Keyword:

Corporate Social Responsibility Disclosure, Firm Size,
Corporate Growth, Ownership structure, Leverage,
Performance Company’s

PENDAHULUAN
Setiap perusahaan pada dasarnya
memiliki tujuan yang homogen yaitu
menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang
diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk
mensejahterakan pemilik, meningkatkan kualitas
produksi dan yang terpenting adalah memastikan

kelangsungan hidup perusahaan dimasa depan.
Laba yang berhasil dikumpulkan oleh
perusahaan merupakan wujud kinerja yang
diberikan manajemen perusahaan. Oleh karena
itu peran kinerja perusahaan ikut berperan dalam
mencapai tujuan utama perusahaan pada
umumnya.
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Kinerja
keuangan
perusahaan
memerlukan evaluasi setiap akhir periode guna
mengetahui perkembangan perusahaan. Kinerja
tersebut harus dibandingkan dengan standar yang
dibentuk
oleh
perusahaan
dengan
mempertimbangkan faktor internal dan eksternal
(Rifai, 2014).
Kinerja keuangan dapat diukur dengan
rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan
kemampuan perusahaan menghasilkan laba
dalam hubungannya dengan penjualan, total aset
yang dimiliki maupun modal sendiri.
Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam
usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya
dalam jangka panjang, karena profitabilitas
menunjukkan apakah badan usaha tersebut
mempunyai prospek yang baik di masa yang
akan datang. dengan demikian setiap badan
usaha akan selalu berusaha meningkatkan
profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat
profitabilitas suatu badan usaha maka
kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan
lebih terjamin (Mirawati, 2014).
Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan tanggungjawab yang dimiliki
perusahaan terhadap lingkungan disekitar
perusahaan berdiri, maupun untuk lingkungan
yang lebih luas lagi (Sari, 2013). Perusahaan
pertambangan merupakan perusahaan dengan
operasional yang berhadapan langsung dengan
alam. Aktifitas pertambangan yang diperoleh
dari alam, proses produksi, hingga pembuangan
limbah sisa bahan baku merupakan aktifitas yang
tidak lepas dari lingkungan sekitar. Belum lagi
persaingan antar perusahaan disektor yang sama
memacu setiap perusahaan untuk meningkatkan
kinerja guna mendapatkan laba semaksimal
mungkin.
Jika ditelaah kinerja perusahaan
berdasarkan nilai perusahaan itu sendiri, maka
salah satu elemen yang juga mempengaruhi
kinerja perusahaan adalah ukuran perusahaan.
Selain nilai-nilai yang terdapat dilaporan
keuangan, struktur manajemen setiap perusahaan
juga
dipercaya
mampu
mempengaruhi
profitabilitas perusahaan (Wiranata, 2013).
Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki

karakteristik yang berbeda dari perusahaanperusahaan di Negara lain. Sebagian besar
perusahaan
di
Indonesia
memiliki
kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri
juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau
komisaris, dan selain itu konflik keagenan dapat
terjadi antara manajer dan pemilik dan juga
antara pemegang saham mayoritas dan minoritas
(Wiranata, 2013).
Pemilihan perusahaan pertambangan
sebagai
subjek
penelitian
dikarenakan
perusahaan sektor pertambangan merupakan
salah satu perusahaan yang berhadapan langsung
dengan alam dan erat kaitannya dengan konsep
CSR dimana perusahaan harus bertanggungjwab
terhadap wilayah sekitar terutama diwilayah
pertambangan.
Penelitian
ini
juga
merupakan
pengembangan dari penelitian Rifai (2014) dan
Sari & Suaryana (2013). Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian
mengambil populasi yang berbeda yaitu sektor
pertambangan dan penambahan variabel
pengungkapan CSR yang erat kaitannya dengan
populasi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan
mampu memberikan bukti empiris terkait
pengaruh aspek non-keuangan terhadap
profitabilitas perusahaan.
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA
PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Kinerja Keuangan (Financial Performance)
Financial
Performance
(Kinerja
keuangan) perusahaan adalah suatu usaha formal
yang
dilaksanakan
perusahaan
untuk
mengevaluasi efisien dan efektivitas dari
aktivitas perusahaan secara internal yang telah
dilaksanakan pada periode waktu tertentu
(Citraningrum, 2014).
Kinerja perusahaan merupakan suatu
gambaran tentang kondisi keuangan suatu
perusahaan yang dianalisis dengan alatalat
analisis keuangan, sehingga dapat diketahui
mengenai baik buruknya keadaan keuangan
suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi
kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat
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penting agar sumber daya digunakan secara
optimal
dalam
menghadapi
perubahan
lingkungan. Penilaian kinerja keuangan
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan
oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi
kewajibannya terhadap para penyandang dana
dan juga untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh perusahaan
Profitabilitas
Menurut Kasmir (2012), profitabilitas
adalah
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba. Perbandingan profitabilitas
dapat dibandingkan dengan nilai laporan
keuangan lainnya sepeerti nilai penjualan, nila
aset dan nilai ekuitas. Perbandingan tersebut
disebut rasio profitabilitas. Menurut Kasmir
(2012), rasio profitabilitas terdiri dari 4 buah
rasio yaitu, Return on Assets (ROA), Return On
Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan
Earning per Share (EPS).
Corporate Social Responsibility (CSR)
Kegiatan operasional perusahaan tidak
akan lepas dari masyarakat dan lingkungan.
Dalam UU No 40 Pasal 74 tahun 2007 dijelaskan
bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan
usahanya dan ataux berkaitan dengan sumber
daya alam wajib melaksanakan CSR.
Informasi pengungkapan CSR suatu
perusahaan dapat dilihat di laporan tahunan
perusahaan. Pengungkapan informasi CSR
dalam laporan tahunan merupakan salah satu
cara
perusahaan
untuk
membangun,
mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi
perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie
dan Parker dalam Winardi, 2013)
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan
besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total
asset yang menunjukkan harta yang dimiliki
perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan
tersebut tergolong perusahaan besar. Dan
sebaliknya, semakin rendah total asset
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut
tergolong perusahaan kecil (Sunarto, 2013).

Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan perusahaan menggambar kan tolok
ukur keberhasilan perusahaan. Keberhasilan
tersebut juga menjadi tolok ukur investasi untuk
pertumbuhan pada masa yang akan datang.
Pertumbuhan perusahaan dapat ditunjukkan
pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan. Aset
menunjukkan aktiva yang digunakan untuk
aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar
aset diharapkan semakin besar hasil operasional
yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan
aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan
semakin menambah kepercayaan pihak luar
terhadap perusahaan.
Struktur Kepemilikan
Struktur
kepemilikan
perusahaan
memiliki pengaruh terhadap perusahaan.
Struktur kepemilikan mencerminkan proporsi
kepemilikan perusahaan. Dengan kata lain
struktur kepemilikan mencerminkan proporsi
hak principal (pemilik). Tujuan perusahaan
sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan,
motivasi pemilik dan kreditur corporate
governance dalam proses insentif yang
membentuk motivasi manajer.
Menurut Wahyudi dan Pawesti dalam
Rifai (2014), struktur kepemilikan oleh beberapa
peneliti dipercaya mampu mempengaruhi
jalannya perusahaan yang pada akhirnya
berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam
mencapai
tujuan
perusahaan
yaitu
memaksimalkan profit perusahaan
Leverage
Leverage merupakan proporsi total utang
terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham.
Leverage dapat menunjukkan seberapa besar
tingkat ketergantungan perusahaan terhadap
utang untuk membiayai operasi perusahaan.
Leverage mencerminkan risiko keuangan
perusahaan karena dapat menggambarkan
struktur modal perusahaan dan mengetahui
resiko tak tertagihnya suatu utang.
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Pengembangan Hipotesis
H1 : Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap
Kinerja Perusahaan
Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang
baik memiliki tingkat pengungkapan yang lebih

luas
dibandingkan
dengan
perusahaanperusahaan yang tidak mengungkapkan CSR.
Investor individual
juga
tidak hanya
memperhatikan aspek keuangan saja dalam
pengambilan keputusan investasi, melainkan

Kerangka Berfikir

turut mempertimbangkan aspek sosial dan
lingkungan (Winardi, 2013).
Dalam
melaporkan
kinerja
keuangan,
perusahaan harus memperhatikan kepentingan
pengguna laporan keuangan. Pengungkapan
CSR dilakukan untuk memberikan manfaat pada
pihak-pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan. Hal ini akan menimbulkan
kepercayaan pihak-pihak yang berkepntingan
dengan perusahaan. Kepercayaan ini ditunjukkan
stakeholder dengan diterimanya produk-produk
perusahaan sehingga akan meningkatkan laba
dan profitabilitas perusahaan.

H2 : Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap
Kinerja Perusahaan
Ukuran perusahaan menyatakan seberapa besar
perusahaan dalam bisnis yang dijalankannya.
Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset
maupun
total penjualan perusahaan. Semakin besar aset
yang dimiliki perusahaan maka akan
memudahkan manajemen dalam memanfaatkan
modal kerja. Dengan dana yang lebih banyak,
perusahaan dapat
menciptakan
peluang
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pertumbuhan sehingga
menjadi lebih baik.

kinerja

perusahaan

H3 : Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan
terhadap Kinerja Perusahaan
Pertumbuhan perusahaan menggambarkan tolok
ukur atau rata-rata pertumbuhan, perubahan
kekayaan perusahaan. Suatu perusahaan yang
sedang berada pada tahap pertumbuhan akan
membutuhkan dana yang besar. Karena
kebutuhan dana semakin besar, maka perusahaan
lebih cenderung menahan sebagian besar
labanya. Pertumbuhan yang tinggi menunjukkan
peningkatan aset yang diperoleh perusahaan dari
laba ditahan yang ditanamkan diperusahaan.
Dengan peningkatan aset maka perusahaan akan
memiliki kesempatan untuk melebarkan
sayapnya guna ekspansi dengan menambah
sumber daya baru guna peningkatan keuntungan
(profit) yang akan dicapai perusahaan.
H4 : Pengaruh Struktur Kepemilikan
terhadap Kinerja Perusahaan
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan
saham perusahaan oleh institusi seperti
perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan
investment banking. Adanya pemegang saham
seperti institusional ownership memiliki arti
penting dalam memonitor manajemen. Tingkat
kepemilikan institusional yang tinggi kan
menimbulkan usaha pengawasan yang lebih

besar oleh pihak investor institusional sehingga
dapat menghalangi perilaku opportunistic
manajer (Wiranata, 2013). Hal ini akan
berpengaruh positif bagi perusahaan tersebut,
baik dari segi peningkatan nilai perusahaan
maupun peningkatan kinerja usaha.
H5 : Pengaruh Leverage terhadap Kinerja
Perusahaan
Leverage adalah istilah keuangan yang
dimaksudkan sebagai dana pinjaman yang bisa
digunakan untuk meningkatkan/mengungkit
profit. Hutang yang dimiliki perusahaan
dimaksudkan dapat menunjuang operasionla
perusahaan dan menambah sumberdaya
perusahaan guna meningkatkan kinerja. Tetapi,
Besarnya hutang yang diambil mengakibatkan
perusahaan menanggung beban bunga yang
semakin besar pula pada akhirnya beban bunga
tersebut akan mengurangi profit dari perusahaan,
kesimpulannya dengan hutang yang lebih besar
mengakibatkan
profit
perusahaan
akan
berkurang atau tidak maksimal.
H6 : Pengaruh Pengungkapan corporate social
responsibility,
ukuran
perusahaan,
pertumbuhan
perusahaan,
struktur
kepemilikan dan leverage secara simultan
terhadap kinerja Perusahaan Pertambangan
yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2015
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METODELOGI PENELITIAN
Operasional Variabel Penelitian
No Variabel
1
Kinerja
Keuangan
2
Pengungkapan
CSR

Proksi
Return on
Assets (ROA)
CSR Index
(CSRI)

Pengukuran
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛𝑗

3
4

5

6

Ukuran
Perusahaan
Pertumbuhan
Perusahan
Struktur
Kepemilikan
Leverage

Ln Total Aset
(SIZE)
Pertumbuhan
Aset
(GROWTH)
Kepemilikan
Institusional
(INST)
Debt to Equity
Ratio (DER)

Penentuan Sample
Perusahan Pertambangan yang Terdaftar di
Bursa efek Indonesia selam tahun 20122015, Adapun Populasi dalam penelitian ini
terdiri dari 41 perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Inndonesia.
Teknik pengambilan sampel dengan metode
purposive sampling yang mengahasilkan 10
perusahaan dengan periode pengamatan
tahun 2012-2015. Adapun kriterianya
sebagai berikut:
1. Perusahaan yang temasuk dalam kelompok
pertambangan pada Bursa Efek Indonesia
secara berturut-turut dari tahun 2012-2015.
2. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok
pertambangan yang telah mempublikasikan
laporan tahunan pada kurun waktu 20122015.
3. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok
pertambangan dan menyajikan laporan
keuangan dengan mata uang Rupiah (Rp).
4. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok
pertambangan yang memiliki data lengkap

total aset
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑡−1
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑡−1
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
dan diperlukan dalam penelitian pada kurun
waktu 2012-2015.

Metode Analisis
Pengolahan data pada penelitian
menggunakan model regresi berganda:
ROA i,t

=

ini

𝜶𝟎 + 𝜷𝟏 𝑪𝑺𝑹𝑰 + 𝜷𝟐 𝑺𝑰𝒁𝑬
+ 𝜷𝟑 𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯 + 𝜷𝟒 𝑰𝑵𝑺𝑻
+ 𝜷𝟓 𝑫𝑬𝑹 + 𝜺

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Grafik yang dianalisis dalam pengujian
normalitas adalah grafik Normal Probability
Plot. Pengujian normalitas menunjukkan
bahwa data telah terdistribusi secara normal
dikarenakan titik-titik residual model
penelitian sudah mendekati garis diagonal
sehingga model regresi layak digunakan
untuk menguji hipotesis.
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Selain menganalisis grafik residual untuk
menguji
normalitas
data,
pengujian
normalitas menggunakan uji K-S juga
menunjukkan bahwa residual model
penelitian telah terdistribusi normal. Nilai
Asymp Sig. (2-tailed) pada uji K-S
menunjukkan nilai sebesar 0,162. Nilai ini
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa data penelitian sudah
terdistribusi secara normal
Uji Multikolonieritas
Model

heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.
Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi seluruh
variabel independen lebih besar dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa model
penelitian
terbebas
dari
masalah
heteroskedastisitas
Uji Hipotesis Penelitian
Coefficientsa
Model

UC

Collinearity Statistics
Tolerance

B

SC
Std.

t

Sig.

Beta

Error

VIF
(Constant)

(Constant)

,482

,138

3,492

,001

CSRI

-,225

,204

-,217

-1,100

,279

SIZE

0,000064

,000

,466

2,299

,028

,020

,017

,170

1,210

,235

CSRI

,479

2,088

SIZE

,455

2,200

GROWTH

,945

1,058

GROWTH

INST

,449

2,229

INST

-,647

,165

-,803

-3,932

,000

DER

,720

1,390

DER

-,062

,024

-,413

-2,562

,015

1

Dari uji tersebut diketahui bahwa untuk
model penelitian tahap pertama memiliki
nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,
maka dapat diartikan bahwa model penelitian
ini terbebas dari masalah multikolinearitas.
Uji Autokorelasi
Pengujian
DW
dilakukan
dengan
membandingkan nilai DW dengan nilai Du
dan 4-Du. Nilai Du dapat dilihat dari tabel
Durbin Watson (40;6) yaitu sebesar 1,786.
Maka model dikatakan bebas autokorelasi
jika nilai DW ada diantara 1,786 dan 2,214.
Nilai DW yang dihasilkan dalam penelitian
ini adalah sebesar 2,011. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model penelitian
sudah bebas dari masalah autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas
Pengujian
heteroskedastsitas
dalam
penelitian ini menggunakan uji Glejser.
Model penelitian dikatakan bebas dari
masalah heteroskedastisitas jika nilai
signifikansi variabel independen lebih besar
dari 0,05 dalam uji Glejser. Tabel 4.6
menyajikan
hasil
pengujian

1

a. Dependent Variable: ROA

1. Hipotesis pertama
adalah Pengungkapan corporate social
responsibility berpengaruh terhadap kinerja
Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di
BEI tahun 2012-2015. Dari hasil pengujian
secara, diperoleh hasil bahwa Pengungkapan
corporate social responsibility tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja perusahaan pertambangan. Hal ini
dapat dilihat dari tabel 4.6, dimana
didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,279
dan nilai t hitung sebesar -1,100. Nilai sig
0,279 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung
lebih besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 1,100 > -2,021. Dengan demikian, hipotesis
pertama ditolak. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Winardi
(2013) dan Yaparto (2013).
Hal ini dapat dikarenakan investor tidak
terlalu mempertimbangkan informasi CSR
yang merupakan isu baru dan tidak
berhubungan langsung dengan angka-angka
dalam laporan keuangan. Pengungkapan
CSR perusahaan juga merupakan salah satu
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bagian informasi pendukung perusahaan
yang tidak berkaitan langsung dengan
operasional perusahaan. Sehingga informasi
CSR tidak berhubungan langsung dengan
kinerja perusahaan. Selain itu, ada
kecenderungan pengungkapan CSR yang
dilakukan oleh sejumlah perusahaan
dilakukan dalam upaya menutupi infomasi
buruk (bad news) perusahaan atau hanya
sebagai lips service yang disajikan dalam
laporan tahunan perusahaan (Indriana dalam
Yaparto, 2013).
2. Hipotesis kedua
adalah Ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap kinerja Perusahaan Pertambangan
yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Dari
hasil pengujian statistik, diperoleh hasil
bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
perusahaan pertambangan. Hal ini dapat
dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,028
dan nilai t hitung sebesar 2,299 untuk
variabel ukuran perusahaan. Hal ini berarti
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta
nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu
2,299 > 2,021 Dengan demikian, hipotesis
kedua diterima. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai
(2014) dan Budi (2009) dimana ukuran
perusahaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
semakin besar total aset yang dimiliki
perusahaan akan meningkatkan kinerja
perusahaan juga. Semakin besar aset yang
dimiliki perusahaan maka akan memudahkan
manajemen dalam memanfaatkan modal
kerja.
Jumlah
aset
yang
besar
mengindikasikan potensi yang dimiliki
perusahaan
dalam
mengembangkan
bisnisinya. Besarnya jumlah aset juga dapat
menunjukkan besarnya dana operasi dan
ekspansi yang dimiliki perusahaan. Dengan
dana yang lebih banyak, perusahaan dapat
menciptakan peluang pertumbuhan sehingga
kinerja perusahaan menjadi lebih baik yang

berdampak
perusahaan.

meningkatnya

nilai

ROA

3. Hipotesis ketiga
Dari hasil pengujian statistik untuk hipotesis
ketiga, diperoleh kesimpulan bahwa
pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja Perusahaan
Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun
2012-2015. Hal ini disebabkan karena dari
nilai signifikansi yang diperoleh variabel
pertumbuhan perusahaan bernilai 0,235 dan
nilai t hitung sebesar 1,210. Hal ini berarti
nilai sig lebih besar dari 0,05 dan nilai t
hitung lebih kecil dari t tabel yakni 1,210 <
2,021. Dengan demikian, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa hipotesis ketiga
ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan
Budi (2009) dan Rifai (2014) yang
menunjukkan
bahwa
pertumbuhan
perusahaan tidak berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan.
Pertumbuhan
perusahaan
tidak
mempengaruhi
kinerja
perusahaan
pertambangan dikarenakan pertumbuhan aset
yang positif cenderung disebabkan karena
adanya pembiayaan yang berasal dari hutang
dan liabilitas lainnya dan bukan disebabkan
karena peningkatan kinerja perusahaan itu
sendiri. Hal ini dapat dilihat dari besarnya
rasio pembiayaan oleh hutang yaitu sebesar
104% yang berarti pembiayaan aset
perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang
dibandingkan modal dan laba perusahaan.
Hal ini berdampak walaupun pertumbuhan
aset meningkat, tetapi kinerja cenderung
akan menurun dikarenakan besarnya beban
liabilitas
dan
berdampak
terhadap
peningkatan kinerja yang tidak segnifikan.
4. Hipotesis keempat
adalah Struktur kepemilikan berpengaruh
terhadap kinerja Perusahaan Pertambangan
yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Dari
hasil
pengujian,
diperoleh
struktur
kepemilikan terbukti berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi
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sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 3,932. Nilai sig 0,000 lebih kecil dari taraf
signifikansi yang sebesar 0,05 dan nilai t
hitung memiliki nilai negatif dan lebih kecil
dari t tabel yaitu -3,932 < -2,021. Dengan
demikian, hipotesis keempat diterima.
Penelitian ini mendukung penelitian yang
dilakukan Wicaksono (2016); Sudiyatno
(2010) dan Prastiyaningtyas (2010) yang
memberikan bukti bahwa Loan to Deposit
Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On
Asset.
Struktur kepemilikan dalam penelitian ini
merupakan
struktur
kepemilikan
institusional.
Struktur
kepemilikan
institusional berpengaruh negatif terhadap
kinerja perusahaan dikarenakan investor
institusional
mayoritas
memiliki
kecenderungan
untuk
berkompromi
manajemen dan mengabaikan kepentingan
pemegang saham minoritas yang cenderung
memfokuskan laba jangka pendek. Selain itu
perusahaan pertambangan mayoritas dimiliki
oleh pihak institusi dibuktikan besarnya
rataan persentase saham yang dimiliki oleh
pihak institusi dalam suatu perusahaan
pertambangan (70,92%) dan cenderung
merupakan kepemilikan tetap. Sementara itu
kondisi ekonomi sektor pertambangan
Indonesia pada periode penelitian ini sedang
dalam periode sulit mengembangkan
bisnisnya.
5. Hipotesis kelima
adalah Leverage berrpengaruh terhadap
kinerja Perusahaan Pertambangan yang
Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 Dari hasil
pengujian diperoleh kesimpulan bahwa
leverage berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap
kinerja
perusahaan.
Nilai
signifikansi variabel DER 0,015 lebih kecil
dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar -2,562
lebih kecil dibandingkan t tabel sebesar 2,021. Dengan demikian, hipotesis kelima
diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan
Sari (2016), Rifai (2014) dan Budi (2009).
Semakin besar rasio leverage perusahaan
maka mengindikasikan besarnya pembiayaan

aset oleh hutang. Hutang perusahaan akan
menghambat modal kerja perusahaan dan
menurunkan kinerja perusahaan yang
berdampak berkurangnya profitabilitas.
Hutang yang tinggi juga akan menyebabkan
beban bunga yang tinggi sehingga
menurunkan nilai laba. Hutang yang tinggi
juga menyebabkan besarnya aset dimana
akan mengurangi nilai rasio ROA itu sendiri
sehingga akan memperkecil nilai return
terhadap aset perusahaan. Selain itu hasil
penelitian ini juga didukung fakta bahwa
perusahaan pertambangan pada periode
penelitian ini cenderung memiliki nilai
leverage yang tinggi (104%). Tingginya rasio
ini
akan menyebabkan menurunnya
profitabilitas perusahaan yang memang
terjadi pada sampel penelitian ini ditunjukkan
dengan rendahnya profitabilitas perusahaan
yang hanya sebesar 1,50% secara rata-rata.
6. Hipotesis keenam
Hasil dari Uji F menunjukkan bahwa seluruh
variabel independen berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Hal ini terbukti
dari nilai signifikansi sebesar 0,007. Nilai
signifikansi yang dihasilkan (0,007) lebih
kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai F
hitung yang didapatkan adalah 3,889 lebih
besar dari F tabel sebesar 2,490. Sehingga
kesimpulan yang ditarik adalah menerima
hipotesis keenam (H6) yaitu Pengungkapan
corporate social responsibility, ukuran
perusahaan,
pertumbuhan
perusahaan,
struktur kepemilikan dan leverage secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap
kinerja Perusahaan Pertambangan yang
Terdaftar di BEI tahun 2012-2015.
Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) menunjukkan
seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
Pada pengujian dipenelitian ini nilai Adjusted
R Square yang dihasilkan adalah sebesar
27,0%. Artinya variabel kinerja perusahaan
sebesar 27,0% mampu dijelaskan oleh
variabel Pengungkapan corporate social
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responsibility,
ukuran
perusahaan,
pertumbuhan
perusahaan,
struktur
kepemilikan dan leverage. Sementara 73,0%
sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
SIMPULAN
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
variabel Ukuran Perusahaan, Struktur
Kepemilikan dan Leverage berpengaruh
terhadap Kinerja Perusahaan. Sedangkan
Pengungkapan
corporate
social
responsibility dan Pertumbuhan Perusahaan
tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja
Perusahaan. Secara simultan Pengungkapan
Social Responsibility, Ukuran Perusahaan,
Pertumbuhan
Perusahaan,
Struktur
Kepemilikan, Dan Leverage berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
Kinerja
Perusahaan.
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