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2.1 Gambaran Umum Kinerja Perusahaan 

Dalam penelitian Indarini (2008) kinerja perusahaan adalah  suatu cara 

yang digunakan dalam mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan dan 

perkembangan suatu perushaaan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan, dapat 

diukur melalui pengembalian investasi,volume, laba, pertumbuhan dan tenaga 

kerja. Ada beberapa kriteria dalam penilaian suatu kinerja perusahaan yang 

diperoleh dari berbagai sumber. Kriteria tersebut terdiri dari kriteria finansial dan 

non finansial. Terdapat perbedaan kriteria-kriteria dalam mengukur kinerja 

perusahaan bergantung pada pengukuran kinerja itu sendiri. Adanya keunikan 

dalam pengukuran kinerja perusahaan disebabkan karena adanya kekhususan pada 

setiap badan usaha, antara lain bidang usaha, latar belakang, status hukum, 

struktur permodalan, tingkat pertumbuhan dan tingkat teknologi. Perbedaan 

tersebut dapat mempengaruhi perilaku badan usaha dan berpengaruh terhadap 

kinerja dan pengukuran yang digunakan. 

Kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa cara yaitu 

Tobin’s Q, Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Aljifri dan Moustafa (2007) menggunakan Tobin’s 

Q sebagai pengukur kinerja perusahaan. Cara yang sama juga digunakan oleh 

Ghazali (2010), Boone, Colombage, dan Gunasekarage (2011), Al-Matari, Al-

Swidi, dan Fadzil (2012), Kumar dan Singh (2012), Wahla, Shah, dan Hussain 

(2012), Abbasi dan Kalantari (2012), Gill dan Obradovich, Rashid (2014). 

Penelitian Shukeri, Shin, dan Shaari (2012) menggunakan ROE. Sedangkan dalam 
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penelitian Ujunwa (2012), Zakaria, Purhanudin, dan Palaminally (2014), serta 

Emile, Ragab, dan Kyaw (2014) menggunakan ROA. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Hoyt et al. (2008) melakukan sebuah penelitian tentang menilai 

manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dengan meneliti 

275 perusahaan asuransi pada periode 1995-2005. Variabel dependen yang 

diterapkan adalah nilai perusahaan sedangkan independennya yang terdiri atas 

leverage, profitability, firm size, industrial diversification, international 

diversification, dividend policy, insider ownership, dan growth opportunities. 

Bambang Sudaryono (2012) dalam penelitiannya yang membahas tentang 

analisis manajemen risiko perusahaan (Enterprise Risk Management) dan 

kepatuhan (Compliance) terhadap kinerja perusahaan mengemukakan bahwa 

Enterprise Risk Management  tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

Dina Mulyasari, Miyasto dan Harjum Muharam (2013) meneliti tentang 

pengaruh enterprise risk management, firm size, profitability, leverage dan sales 

growth terhadap firm value. Penelitian ini mengungkapkan bahwa enterprise risk 

management, firm size, profitability, leverage dan sales growth mempengaruhi 

nilai perusahaan. Dari hasil penelitian juga mencatat bahwa pelaksanaan 

Enterprise Risk Management di perusahaan Bursa Efek Indonesia tercatat tidak 

memberikan hasil yang signifikan terhadap nilai perusahaan. variabel lain seperti 

ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas telah positif 
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berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. 

Untuk meningkatkan kualitas dalam menerapkan manajemen risiko dapat 

dilakukan melalui manajemen risiko yang terintegrasi (integrated risk 

management) yaitu penerapan Enterprise Risk Management (ERM). Dengan 

adanya penerapan ERM dapat membuat manajemen untuk secara efektif dalam 

menangani ketidakpastian yang berkaitan dengan risiko dan peluang, serta 

meningkatkan kapasitas untuk membangun nilai perusahaan yang dikemukakan 

oleh (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

[COSO], 2004).   

Asosiasi Praktisi Manajemen Risiko (Association of Risk Management 

Practitioner/ARMP) berpendapat bahwa manajemen risiko masih belum dapat 

dikatakan sebagai kebutuhan mendasar bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Termasuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut 

sekjen ARMP Deddy Jacobus berdasarkan AON Global Enterprise Risk 

Management Survey 2010 menunjukkan tingkat penerapan Enterprise Risk 

Management (ERM) di Indonesia masih tergolong  rendah dibandingkan negara 

lainnya (Bangun, 2011). Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Bertinetti, Cavezzali, dan Gardenal (2013) mengemukakan bahwa adanya 

hubungan  signifikan positif antara ERM dan nilai perusahaan. Penerapan sistem 

ERM dipandang sebagai value driver dan bukan sebagai biaya bagi perusahaan.    

Penelitian Ehikioya (2009) mengenai hubungan tata kelola perusahaan 

dengan kinerja perusahaan menggunakan sampel sebanyak 107 perusahaan di 
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Nigeria. Kinerja perusahaan sebagai variabel dependen menggunakan pendekatan 

ROA, ROE, Price Earnings, dan Tobin’s Q. Ukuran dewan, dualitas CEO, 

keahlian dewan, board relative, direktur eksternal, konsentrasi kepemilikan, dan 

kepemilikan saham oleh direktur menjadi variabel independen yang digunakan, 

sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, usia perusahaan, risiko 

perusahaan, leverage, dan industri dummy. 

Jackling dan Johl (2009) telah melakukan penelitian tentang hubungan 

antara struktur internal tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan di India. 

Kinerja perusahaan yang menggunakan pengukuran dengan ROA dan Tobin’s Q 

menjadi variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran dewan, direktur eksternal, 

kepemimpinan, frekuensi rapat dewan, board business, dan dualitas CEO. 

Variabel kontrol yang diterapkan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

leverage, pertumbuhan perusahaan, dan usia perusahaan. 

Rashid, Zoysa, Lodh dan Rudkin (2010) melakukan penelitian dengan 

judul pengaruh komposisi dewan terhadap kinerja perusahaan dengan 

menggunakan 274 sampel data perusahaan yang terdaftar di Bangladesh. Variabel 

dependen diukur melalui ROA dan Tobin’s Q. Dalam penelitian ini, variabel 

kontrol yang digunakan antara lain, struktur kepemilikan, ukuran dewan, umur 

perusahaan, utang perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Latif, Shahid, Haq, Waqas dan 

Arshad (2013) tentang dampak dari mekanisme tata kelola perusahaan yaitu, 
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ukuran dewan, komposisi dewan, CEO Duality terhadap kinerja perusahaan 

(ROA) di pabrik gula Pakistan. 

Latief, Raza dan Gillani (2014) melakukan penelitian tentang dampak dari 

tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Pakistan 

dengan 22 data perusahaan. Variabel independen antara lain, CEO duality, ukuran 

dewan, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan komisaris independen. Variabel 

dependen kinerja perusahaan diukur melalui ROA, ROE dan NPM. 

Khatab et al. (2011) dalam penelitiannya yang membahas tentang 

hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan yang diukur 

dengan ROA, ROE dan Tobins’Q. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 

perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. Variabel yang diterapkan 

dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan 

perusahaan. 

Adar, Massam dan Rahman (2011), Kumar dan Singh (2012), Velnampy 

(2013) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Variabel 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah independensi dewan dan ukuran 

dewan sebagai variabel independen. Rashid (2011) menambahkan variabel rasio 

hutang, usia perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan risiko sebagai 

variabel kontrol. Kumar dan Singh menambahkan variabel usia perusahaan 

sebagai variabel independen. Velnampy (2013) menambahkan variabel rapat 

dewan sebagai variabel independen. 
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Amidu (2007) meneliti tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap 

kinerja perusahaan pada perusahaan Ghana.Sampel yang digunakan adalah 

laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana 

selama delapan tahun yaitu periode 1997-2012 yang berjumlah 25 perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan variabel kebijakan dividen, rasio payout, serta 

variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, dan 

pertumbuhan penjualan. 

Chugh, Meador, dan Kumar (2012) meneliti tentang pengaruh tata kelola 

perusahaan dan kinerja perusahaan pada perusahaan-perusahaan di India. 

Pengukuran kinerja perusahaan yang menggunakan ROA dan ROE mengambil 

sample pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Nasional 

India. Variabel yang digunakan adalah ukuran dewan, independensi dewan, 

dualitas CEO, dan ukuran perusahaan. 

Azeez (2015) meneliti tentang hubungan tata kelola perusahaan dan 

kinerja perusahaan di Sri Lanka. Data diperoleh dari laporan tahunan 100 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo periode 2010-2012. 

Pengukuran kinerja perusahaan adalah EPS, ROA, ROE dengan variabel 

independen adalah ukuran dewan, dualitas CEO, dan independesi dewan. Variabel 

kontrol adalah ukuran perusahaan, leverage, dan umur perusahaan. 

Putu Mikhy Novary & Putu Vivi Lestari (2016) meneliti tentang ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Data diperoleh 

dari laporan tahunan dari 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan. Variabel independen 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

Kartini dan Tulus Arianto (2008) meneliti tentang struktur kepemilikan, 

profitabilitas, pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal. Data di peroleh dari sampel 38 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Variabel dependen yang digunakan adalah struktur modal. Variabel 

independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan, profitabilitas, 

pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan. 

Suryani (2010) dalam meneliti tentang pengaruh rasio leverage, rasio 

likuiditas dan firm size terhadap kinerja perusahaan yangldiperoleh dari sampel 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic Index 

(JII) tahun 2004-2008. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 

perusahaan sedangkan independennya adalah rasio leverage, likuiditas dan firm 

size. 

Edy Suwito dan Arleen Herawaty tentang analisis pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap tindakan perataan laba. Variabel yang digunakan adalah 

tindakan perataan laba. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage dan net profit margin. 

Cheng dan Tzeng meneliti tentang pengaruh leverage pada nilai 

perusahaan dan bagaimana pengaruh kualitas keuangan perusahaan pada efek ini. 

Penelitian ini mengambil sampel dari 645 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Taiwan (TSE) dari 2000-2009. Variabel dependen  yang digunakan adalah nilai 

perusahaan. Dan variabel independen yang digunakan adalah leverage. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah & Gede Merta (2016) 

meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan food and 

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 yang 

berjumlah populasi sebanyak 16 perusahaan. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Ayu Sri & Ary Wirajaya (2013) meneliti tentang pengaruh struktur modal, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2011. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal 

berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan, profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Ginanjar Indra, Suhadak dan Zainul Arifin (2012) meneliti tentang analisis 

pengaruh profitabilitas dan tingkat pertumbuhan terhadap struktur modal dan nilai 

perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate and 

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011 dengan total sampel sebanyak 25 perusahaan. Berdasarkan 

hasil analisis ditemukan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel struktur modal, variabel tingkat pertumbuhan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel struktur modal,  variabel profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel nilai perusahaan, variabel tingkat pertumbuhan 
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berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel nilai perusahaan, variabel struktur 

modal berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. 

Hidayatullah (2017) meneliti tentang pengaruh struktur modal dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel intervening. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan properti dan 

real estate yang memiliki laporan keuangan lengkap dan jumlahnya sebanyak 48 

perusahaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa struktur modal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, struktur modal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Janor et al (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh enterprise 

risk management terhadap nilai perusahaan dengan mengambil sampel dari 26 

perusahaan teknologi yang berada di Malaysia sejak periode 2004-2012. Variabel 

dependen diukur dengan Tobins’Q dan enterprise risk management, firm size, 

leverage, cash reserves, profitability, dan growth opportunity sebagai variabel 

independen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdelkarim & Alwaneh (2009) yang 

berjudul hubungan tata kelola dan kinerja perusahaan di Palestina. Penelitian 

menggunakan sampel dari 16 perusahaan yang terdaftar dari tahun 2003-2006. 

Variabel dependen yaitu kinerja perusahaan sedangkan konsentrasi kepemilikan 
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digunakan sebagai variabel independen. Serta penjualan, utang, net income, dan 

cash flow digunakan sebagai variabel kontrol. 

Saravanan (2009) meneliti tentang karakteristik tata kelola perusahaan dan 

kinerja perusahaan kepemilikan keluarga dan non kepemilikan keluarga bisnis di 

India. Populasi sampel diambil dari 1732 perusahaan pada periode 2001-2010. 

Kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Ukuran dewan dan komposisi 

dewan sebagai variabel independen. Penjualan, umur perusahaan, leverage dan 

aset berwujud sebagai variabel kontrol. 

Bertinetti et al (2013) meneliti tentang pengaruh penerapan manajemen 

risiko terhadap nilai perusahaan di Eropa. Sampel diambil pada periode 2002 dan 

2011 sebanyak 200 sampel. Variabel dependen diukur menggunakan Tobins’Q. 

Variabel independen yang digunakan adalah enterprise risk management dan 

sales growth, beta, ukuran perusahan, dividen, leverage dan return on asset 

sebagai variabel kontrol. 

 

Variabel Kontrol: 

• Leverage 
• Ukuran 

Perusahaan 
• Sales Growth 
• ROA 
• Beta 
• Dividen 

Tobins’Q 

Enterprise Risk 
Management 
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Gambar 1 Model penelitian enterprise risk management terhadap nilai 

perusahaan di Mesir, Sumber: Bertinetti et al (2013). 

Berdasarkan penelitian Li et al (2014) yang berjudul enterprise risk 

management dan nilai perusahaan pada industri asuransi di China. Data diambil 

dari 135 perusahaan asuransi di China. Variabel dependen diukur menggunakan 

return on equity (ROE) dan enterprise risk management sebagai variabel 

independen. Variabel kontrol terdiri dari firm size, leverage, sales growth, chinese 

ownership dan life insurance. 

Ping & Muthuveloo (2015) meneliti tentang pengaruh penerapan 

manajemen risiko pada perusahaan di Malaysia. Data diperoleh dari 800 

perusahaan di Malaysia dengan melakukan pengisian data pada kuesioner. 

Pengukuran pengaruh manajemen risiko yaitu board of directors, ukuran 

perusahaan dan kompleksitas perusahaan. 

Azim & Abdelmoniem (2015) meneliti tentang manajemen risiko, 

pengungkapan, dan dampaknya terhadap nilai perusahaan di Mesir. Data di ambil 

dari 6 perusahaan non keuangan pada periode 2012. Variabel dependen diukur 

menggunakan Tobins’Q sedangkan total aset, derrivatives, asset liabilities ratio, 

current ratio dan profitability sebagai variabel kontrol. 

Lukianchuk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh 

manajemen risiko perusahaan terhadap kinerja usaha kecil menengah. Sampel di 

ambil dari 208 usaha kecil menengah di United Kingdom dan Irlandia Utara pada 

periode 2008-2012. Variabel dependen diukur menggunakan volatilitas arus kas 

(CF) dan variabel independen yang terdiri atas biaya auditor, quality score, 
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jumlah perempuan atau laki-laki dengan jabatan direktur dan board structure 

sebagai variabel independen. 

Azam et al (2011) meneliti tentang tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan minyak dan gas di Pakistan. Data diambil dari 64 

perusahaan dari tahun 2005-2010. Variabel dependen yang digunakan adalah 

return on asset dan return on equity. Variabel independen yang terdiri dari marjin 

laba bersih, konsentrasi kepemilikan, CEO duality, dewan independen. 

Mecca & Ballesta (2011) meneliti tentang nilai perusahaan dan 

kepemilikan di Spanyol. Sampel diambil pada periode 1999-2002. Variabel 

dependen yang digunakan adalah Tobins’Q. Variabel independen yang digunakan 

adalah konsentrasi kepemilikan, insider ownership dan bank ownership. 

Yasser  et al (2011) melakukan penelitian dengan judul tata kelola 

perusahaandan kinerja perusahaan di Pakistan. Sampel diambil dari 30 perusahaan 

terbesar di Bursa Efek Karachi dari periode2008-2009. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu return on equity. Variabel independen yang terdiri atas ukuran 

dewan, komite audit, komposisi dewan, status eksekutif.  

Najjar (2012)  dalam penelitiannya yang berjudul dampak dari mekanisme 

tata kelola perusahaan pada kinerja perusahaan industri di Bahrain. Populasi 

sampel sebanyak 5 perusahaan dari tahun 2005-2010. Variabel dependen diukur 

dengan ROE. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan, CEO 

duality, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, industry performance, 

jumlah karyawan, shares traded dan blackholder ownership. 
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Giorgio Stefano et al (2013) meneliti tentang pengaruh enterprise risk 

management terhadap nilai perusahaan pada perusahaan di Eropa. Sampel 

diperoleh dari 200 perusahaan Eropa milik industri keuangan dan non-keuangan. 

Variabel dependen diukur menggunakan Tobins’Q sedangkan variabel 

independennya terdiri atas enterprise risk management, leverage, sales growth, 

firm size, profitability, beta dan dividend policy. 

Christina Florio & Giulia Leoni (2017) meneliti tentang enterprise risk 

management dan firm performance. Sampel diambil dari perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Milan pada periode 2011-2013. Variabel 

dependen yaitu kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobins’Q dan ROA. 

Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah enterprise risk 

management, leverage, board director, size, independent directors, beta dan 

industry control constant. 

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Pengaruh Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Variabel Enterprise Risk Management terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Kartika Sanjaya dan Nanik 

Linawati mengemukakan bahwa manajemen risiko bisa meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan agar perusahaan berada diposisi atas. Peningkatan ini tentu 

saja dilakukan dengan menerapkan ERM pada perusahaan, dimana terdapat 

perbedaan ERM dengan manajemen risiko tradisional. Pengelolaan risiko ERM 

dapat dilakukan dengan adanya pertimbangan efek interaktif dari berbagai risiko 

dengan tujuan agar terjadinya keseimbangan portofolio risiko supaya berada pada 
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tingkat risiko yang dapat dicegah oleh perusahaan. Tujuan dari pengelolaan risiko 

adalah agar bisa mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi risiko dan 

mampu melakukan mitigasi risiko, selain itu dengan diterapkannya manajemen 

risiko dapat membantu perusahaan dalam membuat sebuah keputusan yang 

strategis terkait kegiatan usaha dengan risiko yang terukur sehingga mampu 

bekerjasama dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya 

kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, hal ini dapat disebabkan karena investor akan lebih tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Perusahaan yang menerapkan ERM akan memberikan jaminan perlindungan bagi 

investor karena risiko yang dihadapi perusahaan dapat dikelola secara terintegrasi. 

2.3.2 Pengaruh Variabel Profitability terhadap Kinerja Perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktivitas selama periode akuntansi. Definisi dari profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang menunjukan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen aset, dan utang pada hasil operasi (Brigham & Houston ; 2010). 

Profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan antara profit terhadap 

penjualan dan investasi (Van Horne ; 2008). ROE (Return on Equity) adalah rasio 

yang paling penting dalam pengembalian atas ekuitas yang merupakan laba bersih 

bagi pemegang saham dibagi dengan total ekuitas pemegang saham. ROE 

menunjukkan tingkat yang mereka peroleh , sehingga pemegang saham 

mengharapkan pengembalian yang tinggi atas modal yang telah diinvestasikan 

(Brigham & Houston ; 2010).  
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2.3.3 Pengaruh Variabel Firm Size terhadap Kinerja Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah hal yang penting dalam proses pelaporan 

keuangan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat seberapa besar aset 

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

 Sebuah perusahaan dapat dikatakan telah mencapai kedewasaan apabila 

perusahaan memiliki aset yang besar, dimana arus kas perusahaan sudah positif 

dan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan 

mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. 

 Hasil penelitian tentang hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja 

perusahaan juga beraneka ragam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bohren dan Strom (2010) berjudul 

“Governance and Politics: Regulating Independence and Diversity in the Board 

Room”. Sampel di ambil dari semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 

Oslo Stock Exchange (OSE). Variabel dependen yang digunakan adalah firm 

value. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu insider ownership, 

independence, CEO director, board age, gender, size, employee directors, 

exported and imported CEO. Kemudian variabel kontrol yang terdiri dari firm 

size, risk. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rashid (2011) tentang “Largest 

Blockholding and Firm Performance: Evidence from an Emerging Economy”. 

Sampel diperoleh dari ketersediaan laporan tahunan perusahaan dengan  

mempertimbangkan 94 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Dhaka untuk periode 2000-2009. Variabel dependen yang digunakan adalah firm 

performance. Variabel independennya yaitu largest blockholder, sedangkan 

variabel kontrolnya yaitu board composition, board size, board leadership 

structure, debt ratio, firm age, firm size, growth and risk. 

 Dalam penelitian Bouaziz dan Triki (2012) tentang dampak direktur 

dewan pada kinerja keuangan perusahaan Tunis diambil sampel dari 26 

perusahaan yang terdaftar di bursa Tunisia Tunis (Tunis Stock Exchange) periode 

2007-2010.  Variabel dependen kinerja keunagan diukur dengan 3 rasio yang 

berbeda yaitu Tobins’Q, return on asset, return on equity. Variabel dependen 

terdiri atas independence of board member, board size, overlapping functions, size 

of the audit committee, independence of audit committee, frequency of meetings, 

gender diversity. Dan variabel kontrol yang terdiri atas firm size, dan  level of 

debt. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich (2012) berjudul “ The 

Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of 

American Firms”. Variabel dependen yang digunakan adalah firm value. Variabel 

independen yaitu CEO duality, board size, audit committee, financial leverage. 

Variabel kontrol yang terdiri dari firm size, return on asset, insider holdings, 

industry dummy. 

 Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-

Matari et al. (2012) yang berjudul “The Impact of board characteristics on Firm 

Performance: Evidence from Nonfinancial Listed Companies in Kuwaiti Stock 

Exchange”  bahwa ukuran perusahaan tidak pengaruh signifikan terhadap kinerja 
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perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah firm performance. 

Variabel independen yang digunakan adalah CEO duality, COE tenure, audit 

committee size, board size, board composition, firm size, leverage. 

2.3.4 Pengaruh Variabel Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

 Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Gitman dan Zulter (2012) 

mengemukakan bahwa leverage menunjukkan bagian dari modal perusahaan yang 

digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan, dapat disebutkan bahwa leverage 

menunjukkan proporsi aktiva perusahaan yang dibiayai oleh pihak selain 

pemegang saham (shareholders). Dengan besarnya proporsi aktiva yang dibiayai 

dengan hutang , semakin rendah rasio leverage. Jika semakin tingginya leverage 

maka dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat hutang yang dimiliki suatu 

perusahaan (Gitman dan Zutter, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Isshaq et al. (2009) menunjukkan bahwa leverage dapat diukur dengan 

perbandingan antara total hutang dengan total aset. 

 Menurut Gitman dan Zutter (2012) mengemukakan bahwa penggunaan 

hutang dapat menyebabkan beberapa kerugian. Pertama, semakin tinggi rasio 

hutang, maka semakin tinggi pula risiko perusahaan, sehingga suku bunganya 

kemungkinan akan lebih tinggi. Kedua, terlalu banyak hutang dapat 

memperlambat perkembangan perusahaan yang dapat membuat pemegang saham 

berfikir dua kali untuk berinvestasi. 

 Penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan negatif leverage 

terhadap nilai perusahaan yang menunjukkan semakin tinggi leverage suatu 

perusahaan, maka nilai perusahaannya akan turun (Sujoko & Soebiantoro, 2007, 
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Susanti, 2010). Hasil penelitian lainnya menunjukkan leverage berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan yang berarti semakin tinggi 

leverage perusahaan maka kinerja perusahaan akan semakin rendah (Chang & 

Wong, 2002; Bai et al, 2004; Abor & Biekpe, 2007; Suryani, 2010; Wu et al, 

2010; Sheikh et al, 2011; Moradi et al, 2012; Lee & Cheung, 2013). 

 Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Haddad et al, 2011 

dan Khatab et al, 2011 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara 

leverage dan kinerja perusahaan serta penelitian Chaghadari dan Chalestori, 

(2011) yang tidak menemukan adanya hubungan antara leverage dan kinerja 

perusahaan. 

2.3.5 Pengaruh variabel Sales Growth terhadap Kinerja Perusahaan 

 Sales Growth adalah pertumbuhan penjualan yang mencerminkan 

keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi 

pertumbuhan masa yang akan datang (Barton, 1989). Semakin banyak 

pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan maka akan memberikan 

penghasilan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik (Barton, 1989). 

Variabel ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur penjualan tahunan 

dengan meneliti keuntungan penjualan tahun sebelumnya dan keuntungan 

penjualan tahun berikutnya. 

 Sales Growth dalam suatu cara dalam mengukur besarnya penghasilan 

atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka 

investasikan di dalam perusahaan yang merupakan ukuran pokok keseluruhan 

keberhasilan perusahaan. 
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2.4 Model Penelitian  

Variabel dependen yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah 

kinerja perusahaan. Variabel independen yang ditetapkan dalam model penelitian 

ini adalah enterprise risk management, firm size, profitability, leverage dan sales 

growth. Model penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model penelitian Pengaruh Enterprise Risk Management dan 

Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, sumber: Data diolah, 2018. 
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2.5 Hipotesis 

H1  :  Enterprise Risk Management  (ERM) berpengaruh signifikan positif 

terhadap Kinerja Perusahaan    

H2 :  Firm Size berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan   

H3  :  Profitability berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan   

H4 :  Leverage  berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan   

H5 : Sales Growth berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan   
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