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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Enterprise Risk Management 

(ERM) yang sangat pesat maka mengakibatkan meningkatnya jumlah 

perusahaan yang sedang mempersiapkan program ERM, adanya spesialis 

konsultan di bidang Enterprise Risk Management dan berbagai perguruan 

tinggi telah mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan Enterprise Risk 

Management (Liebenberg & Hoyt, 2011). 

Untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko dalam menjalankan 

operasional perusahaan diperlukannya kebijakan manajemen risiko. Hal ini 

dapat mempercepat evolusi manajemen risiko perusahaan sebagai proses 

bisnis inti (Francis & Richard, 2007).  Setiap bisnis pasti akan menghadapi 

banyak risiko yang jika tidak diidentifikasi dan diintegrasikan dalam strategi 

bisnis akan mengakibatkan hilangnya pendapatan perusahaan atau terjadinya 

kegagalan bisnis. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Kinerja perusahaan adalah suatu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan 

sebuah perusahaan dalam menghasilkan suatu laba (Sucipto, 2003). Untuk 

menghasilkan suatu laba maka perusahaan perlu menerapkan Enterprise Risk 

Management agar bisa memperoleh tata kelola perusahaan yang baik dan 

dapat terjaganya kesinambungan (going concern) perusahaan dan perlu 

memahami tentang karakteristik suatu perusahaan. 
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Pada tahun 2008 banyak perusahaan yang mengalami krisis keuangan seperti 

yang dialami oleh Lehman Brothers. Dengan adanya krisis keuangan tahun 

2008 seperti yang terjadi pada Lehman Brothers menjadi salah satu bukti 

bahwa perusahaan besar yang mempunyai tata kelola internal perusahaan yang 

baik, belum dapat dijadikan sebagai jaminan seutuhnya bahwa perusahaan 

telah melakukan penerapan manajemen risiko untuk mengelola risiko yang 

bisa terjadi kapan saja. Pada zaman globalisasi keuangan sekarang ini, 

perusahaan selalu dihadapkan dengan berbagai macam risiko, tidak hanya 

risiko yang berasal dari dalam perusahaan, tetapi juga risiko yang berasal dari 

luar perusahaan. Melalui penelitian ini, penulis mau melakukan pengujian 

ulang apakah enterprise risk management dan karakteristik perusahaan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.3 Permasalahan Penelitian 

1. Apakah pengaruh enterprise risk management terhadap kinerja 

perusahaan? 

2. Apakah pengaruh pengaruh firm size pada kinerja perusahaan? 

3. Apakah pengaruh pengaruh profitability pada kinerja perusahaan? 

4. Apakah pengaruh pengaruh leverage pada kinerja perusahaan? 

5. Apakah pengaruh pengaruh sales growth pada kinerja perusahaan? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh enterprise risk management terhadap 

kinerja perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh firm size pada kinerja perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitability pada kinerja perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh leverage pada kinerja perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh sales growth pada kinerja perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk penulis 

Penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan 

penulis tentang pengaruh Enterprise Risk Management dan 

karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

2. Untuk perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi manajer dalam 

menjalankan perusahaan dan memahami bagaimana Enterprise Risk 

Management dan karakteristik perusahaan  dapat  mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 

3. Untuk akademisi 

Penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian tentang pengaruh 

Enterprise Risk Management dan karakteristik perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Dengan adanya sistematika pembahasan dapat memberikan gambaran 

secara umum tentang bagian-bagian dari laporan penelitian yang diuraikan dalam 

lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dari 

penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoretis, penjelasan dari penelitian 

terdahulu, model yang mendasari penelitian, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun 

bab ini mencakup penjelasan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data yang dikumpulkan berupa 

analisis stastistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji regresi, dan 

penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji.  

 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini adalah penutupan dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian didapatkan dari hasil 
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analisis pembahasan bab-bab sebelumnya, dan adanya keterbatasan-

keterbatasan yang dialami selama proses penelitian, serta rekomendasi 

yang disarankan agar dapat memberikan manfaat untuk penelitian di masa 

yang akan datang. 
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