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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Investasi merupakan bentuk aktivitas penanaman modal yang memiliki 

unsur resiko serta ketidakpastian. Setiap investasi tetap berhubungan dengan 

adanya resiko dan ketidakpastian sehingga investor membutuhkan informasi-

informasi yang mampu mendukung keputusan mereka dalam memilih rencana 

investasi serta target investasi. Informasi yang telah dihasilkan harusnya 

memenuhi persyaratan yaitu: transparan, mudah dimengerti, relevan, dapat 

dipercaya karena memudahkan para investor, kreditor serta pengguna lainnya 

sebagai kerangka acuan dari pengambilan keputusan yang tepat dan bermanfaat. 

Investor akan berusaha mencari sumber informasi berkaitan penilaiann  

terhadap perusahaan pada kondisi ekonomi yang berlangsung. Akan tetapi 

informasi yang tertera pada laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan sangat 

terbatas dalam mencerminkan keberlangsungan ekonomi pada waktu yang akan 

mendatang. Ada beberapa kejadian yang telah menggemparkan dunia keuangan 

khususnya pada krisis finansial pada tahun 2008 atas bangkrutnya Lehman 

Brother dan AIG (America insurace group)  memberikan pengaruh kepada 

masyarakat dunia termasuk para investor yang harus selalu mencari informasi 

yang mampu menjelaskan perkembangan ekonomi yang berlangsung mapupun 

kondisi ekonomi yang akan mendatang. Pengukuran terhadap nilai perusahaan 

sangat terbatas jika satuan pengukuran berdasarkan nominal yang tertera di 

laporan keuangan saja Holland (2002). Penilaian investasi para investor 
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dipengaruhi juga dengan adanya informasi non finansial yaitu berupa jenis 

pengungkapan sukarela Anisa, (2012).  

Kasus fraud bukan hanya terjadi pada perusahaan finansial maupun 

lembaga non bank. Namun juga pernah terjadi di perusahaan non keuangan. 

Informasi non keuangan yang harus diketahui salah satunya itu informasi profil 

resiko perusahaan dan solusi pengelolahan resiko yang telah diungkapkan tersebut 

sangat bermanfaat bagi investor dalam memahami sektor perusahaan tersebut.  

Erm yang dipublikasikan oleh Committee of Sponsoring Organizations 

(COSO) pada 24 september 2004 sebagai proses kebijakan perusahaan, 

perancangan yang di implementasikan dapat dipengaruhi oleh management 

perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan. ERM merupakan sebuah 

pendekatan yang komprehensif dalam memproses semua resiko yang didalam 

perencanaan maupun diluar kendali dalam perusahaan secara keseluruhan, 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam meminimalisir ancaman, 

memaksimalkan peluang usaha serta kendali menghadapi resiko ketidakpastian.  

Pihak luar perusahaan mengalami kesukaran dalam menetapkan nilai-

nilai resiko serta dampak terhadap keuangan perusahaan sehingga harus adanya 

pengungkapan atas resikonya. ERM disclosure merupakan salah satu komponen 

penting didalan laporan tahunan perusahaan karena terdapat informasi tentang 

resiko yang dihadapi dan yang akan dihadapi serta cara penanganan terhadap 

resiko tersebut. Membuat investor jelas akan kondisi perusahaan tersebut apakah 

layak di investasi jangka panjang atau hanya investasi jangka pendek. ERM 

memainkan peran penting pada peningkatan nilai perusahaan yang harus diteliti 
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secara konkret untuk mampu mendorong pengingkatan management perusahaan 

dalam pengungkapan ERM.  

Perkembangan ekonomi sangat cepat diiringi dengan keterbukaan 

informasi secara global. Mendorong perusahaan berusaha beradaptasi dengan 

perkembangan global dan berusaha memaksimalkan sumber daya masnusia di 

perusahaan. Peningkatan kualitas modal manusia menjadi salah satu daya saing 

dipasar ekonomi. Kecanggihan teknologi industri mendorong perusahaan 

mengelolah modal intelektual yang berasal dari aset tidak berwujid yang dimiliki 

oleh perusahaan. Adanya modal intekektual yang memadai akan memaksimalkan 

daya saing perusahaan serta mewujudkan nilai tamba bagi perusahaan. 

 

1.2    Permasalahan Penelitian 

Penerapan ERM sangatlah bermanfaat bagi perusahaan karena 

mendorong perusahaan mengenali jenis dan sifat resiko yang akan dihadapinya. 

Mempersiapkan strategi dan perencanaan menghadapi ancaman resiko tersebut. 

Kasus bangkrutnya PT.Sari Wangi Agricultural Estate Agency pada tahun 2017 

mengalami bangkrut. Berita ini menggemparkan dunia usaha mengingat 

persaingan disektor perkebunan teh yang tidak ketat dan keras. Bangkrutnya 

PT.Sariwangi A.E.A berakibat dari pihak management gagal mengidentifikasikan 

resiko yang timbul dari investasi teknologi pengolahan air. Perencanaan strategi 

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya membuat penggerakan arus kas macet 

hingga gagal membayar hutang kepada pihak bank. Kasus diatas mengingatkan 

kita pentingnya penerapan ERM, melalukan perencanaan A dan B sehingga 

perusahaan mampu bertahan walaupun perencanaan A gagal di implementasikan. 
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Penerapan modal intelektual yang bagus juga berdampak pada penerapan ERM 

karna tanpa SDM berkualitas maka ERM akan gagal diimplementasikan serta 

kurang adaptasi terhadap teknologi baru dan mampu mengakibatkan perusahaan 

harus mengalami kerugian atas ketidak sanggupan karyawan. 

 

1.3         Rumusan Penelitian 

Menurut penjelasan yang didapatkan dari latar belakang sehingga bias 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:. 

a. Apakah ERMD (Enterprise risk management disclosure) berpengaruh 

pada ROA? 

b. Apakah HCE (Human Capital Efficiency) berpengaruh pada ROA? 

c. Apakah SCE (Structural Capital Efficiency) berpengaruh terhadap 

ROA? 

d. Apakah CEE (Capital Employed Efficiency) berpengaruh terhadap 

ROA? 

e. Apakah ERMD (Enterprise risk management disclosure) berpengaruh 

terhadap Tobins Q? 

f. Apakah HCE (Human Capital Efficiency) berpengaruh terhadap Tobins 

Q? 

g. Apakah SCE (Structural Capital Efficiency) berpengaruh terhadap 

Tobins Q? 

h. Apakah CEE (Capital Employed Efficiency) berpengaruh terhadap 

Tobins Q? 
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1.4   Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

a. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh ERMD 

(Enterprise risk management disclosure)terhadap ROA. 

b. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh HCE (Human 

Capital Efficiency)terhadap ROA. 

c. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh SCE (Structural 

Capital Efficiency) terhadap ROA 

d. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh CEE (Capital 

Employed Efficiency) terhadap ROA 

e. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh ERMD 

(Enterprise risk management disclosure)terhadap Tobin’s Q 

f. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh HCE (Human 

Capital Efficiency)terhadap Tobin’s Q 

g. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh SCE (Structural 

Capital Efficiency) terhadap Tobin’s Q 

h. Untuk mencari pembuktian empiris tentang pengaruh CEE (Capital 

Employed Efficiency) terhadap Tobin’s Q 
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1.4.2      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini berharap dapat bermanfaat dalam memberikan sudut 

pandang bagi manajemen perusahaan. Dengan mengetahui pentingnya 

ERM serta IC maka perusahaan akan lebih mengetahui kondisi 

sebenarnya perusahaannya serta dengan memperbanyak penerapan ERM 

dan tingginya IC maka akan meningkatkan nilai perusahaan secara tidak 

langsung. 

2. Stakeholder 

Diharapkan bahwa informasi bisa digunakan semaksimal oleh pihak 

eksternal mengenai hal pengungkapan yang mampu mencerminkan 

kondisi perusahaan tidak bisa diungkapkan dalam laporan keuangan yang 

bersifat nominal. 

3.  Akademik 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kerangka acuan dan 

wawasan kepada penelitian selanjutnya. 

 

1.5     Sistematika Pembahasan 

 Sistematik ini memberikan uraian serta pembahasan isi setiap bab yang 

disusun dalam skripsi ini. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang penelitian, permasalahan, 

tujuan dan manfaat penelitian serta menampilkan sistematis 

pembahasan agar mempermudah pemahaman penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai uraian kerangka teoritis, 

uraian penelitian sebelumnya yang mempunyai hubungan 

permasalahan yang sejenis. Membahas hubungan antar variabel, 

model penelitian, serta perumusan hipotesis yang diterapkan dalam 

penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan jenis metode penelitian, objek penelitian, 

pengertian serta keterangan mengenai variabel yang akan diteliti. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menguraikan hasil uji yang sudah diolah. hasil uji 

tersebut terdiri atas analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, 

hasil uji PLS, hasil uji chow, hasil uji FEM, hasil uji hausman, dan 

hasil uji REM. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Pada bab ini berisi ringkasan kesimpulan mengenai hasil uji 

penelitian. Membahas keterbatasan dan rekomendasi – 

rekomendasi dari peneliti sehingga bisa menjadikan nilai 

pertimbangan bagi peneliti berikutnya. 
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