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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

penelitian yang dikumpulkan adalah laporan keuangan tahunan yang di dalamnya 

terdapat pembahasan mengenai laporan audit, neraca, laba rugi, dan catatan atas 

laporan keuangan dengan rentang waktu 2012 sampai dengan 2016 dari 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut data sampel 

yang dapat digunakan dari keseluruhan jumlah perusahaan yang terdaftar. 

Tabel 1 

Daftar Jumlah Perusahaan yang Dijadikan Sampel  

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 559 perusahaan 

Perusahaan yang keluar dari BEI selama periode 2011-2015 

Perusahaan yang datanya tidak lengkap 

(71) perusahaan 

(81) perusahaan 

Perusahaan dengan data yang lengkap 407 perusahaan 

Tahun penelitian 5 tahun 

Total data penelitian 2035 data 

Data outlier (67) data 

Data observasi 1968 data 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 Dari rincian tabel di atas, dapat kita lihat bahwa ada sebanyak 559 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai periode 2016. Terdapat 

71 perusahaan yang terdaftar setelah tahun 2012 dan 81 perusahaan yang belum 

memiliki laporan keuangan perusahaan yang lengkap maka  perusahaan tersebut 
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harus dieliminasi sehingga jumlah perusahaan yang memiliki data yang lengkap 

adalah 407 perusahaan. Dari 407 perusahaan tersebut dilakukan penelitian selama 

lima tahun dari periode 2012-2016 sehingga data dari sampel penelitian adalah 

2.035 data. Saat melakukan uji outlier ditemukan sebanyak 67 data yang 

menyimpang sehingga data yang dijadikan dalam observasi penelitian adalah 

sebanyak 1.968 data. 

Tabel 2 

Hasil Uji Statistika Deskriptif Non Dummy 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 1968 -0,25740  0,31611 -0,03320 0.07336 

ROE 1968 -1475,74088 193,18019  -0,49098  33,75981 

LEV 1968 -225,04485 13281,90612 11,23697 303,54519 

SG 1968 -2,96067 121,01123 0,29173 3,81486 

FS 1968 10,01496 15,01649  12,44336 0,81812 

Valid N 

(listwise) 1968 
 

      

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 Hasil uji statistik tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan memiliki nilai 

kinerja perusahaan yang diukur menggunakan return on asset (ROA) sebesar 

0,03320 dengan standar deviasi sebesar 0.07336. ROA menunjukkan nilai 

minimum -0,25740 pada PT. Trimegah Securities yang menggambarkan bahwa 

perusahaan dalam menggunakan total aktiva mengalami kerugian yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya nilai kinerja perusahaan dan sebaliknya nilai 

maksimum sebesar 0,31611 pada PT. Danayasa Arthatama yang menggambarkan 
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bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba dengan penggunaan total 

aktiva perusahaan. Rata-rata perusahaan pada variabel ROA adalah 0,03320 yang 

menggambarkan bahwa perusahaan yang terdapat di Indonesia termasuk dalam 

golongan  dengan tingkat pengembalian aset yang baik. 

Tabel 3 

Hasil Uji Statistika Deskriptif pada Variabel ERM Dummy 

Enterprise Risk 

Management 
Frekuensi Persentase 

1= Menerapkan ERM 

2= Tidak Menerapkan ERM 

597 

                 1371 

 30,3% 

                69,7% 

Sumber: Data diolah, 2018. 

Pada tabel 3, menampilkan total perusahaan yang menerapkan enterprise risk 

management (ERM) dan perusahaan yang tidak menerapkan enterprise risk 

management dengan jumlah 1.968 data. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita 

simpulkan bahwa 30,3% perusahaan menerapkan ERM dan 69,7% yang tidak 

menerapkan ERM. Di Indonesia, perusahaan yang menggunakan ERM masih 

tergolong sangat rendah namun hal ini masih tergolong hal yang wajar karena 

hanya diwajibkan untuk perusahaan bank dan masih belum diwajibkan pada 

perusahaan manufaktur dan jasa. 

 

4.2 Hasil Uji Outlier 

Hasil uji outlier terhadap variabel independen dan dependen menunjukkan 

bahwa dari 2025 data yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian, 

terdapat 67 data observasi yang memiliki nilai di luar kewajaran. Hal ini 

menyebabkan data-data yang memiliki nilai SDR di luar batasan uji outlier, yaitu 
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lebih kecil dari -1,960 dan lebih besar dari 1,960. Data outlier tersebut kemudian 

dieliminasi dari pengujian dan tidak diikutsertakan dalam pengujian berikutnya. 

Jumlah data bebas outlier yang digunakan untuk pengujian adalah sebanyak 1968 

data. 

 

4.3  Hasil Uji Regresi Panel 

Berikut dijelaskan hasil pengujian pada regresi panel: 

4.3.1  Pemilihan Metode Terbaik 

4.3.1.1 Hasil Uji Chow 

 Dalam menentukan model pool least squared dan model fixed effect, maka 

dapat menggunakan Uji Chow. Pada tahap Uji Chow, jika probabilitas pada tabel 

cross-section chi square di bawah 0,05 maka menggunakan model fixed effect 

begitu juga sebaliknya, jika probabilitas diatas 0,05 maka menggunakan model 

pool least squared. 

Tabel 4 

Hasil Uji Chow 

 
                         

                         

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.                      

                         

                         

Cross-section F 3.188388 (393,1569) 0.0000                     

Cross-section Chi-square 1155.255892 393 0.0000                     

                         

                         

Sumber: Data diolah, 2018. 

 Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa probabilitas di bawah 

0,05 maka model regresi panel yang paling tepat adalah model fixed effect. 

Gloria Meriskha Lara, Pengaruh Enterprise Risk Management dan Karakteristik Perusahaan 
Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Respository©2018



40 
 

Universitas Internasional Batam 

4.3.1.2 Hasil Uji Hausman 

 Untuk memilih model fixed effect dan model random effect maka 

dilakukan Uji Hausman. Dalam Uji Hausman, apabila pada tabel cross section 

random nilai probabilitas di atas 0,05 maka menggunakan model random effect 

dan begitu juga sebaliknya, jika probabilitas menunjukkan angka lebih kecil dari 

0,05 maka menggunakan model fixed effect. 

Tabel 5 

Hasil Uji Hausman 

 
                         
                         

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.                      

                         

                         
Cross-section random 2.946518 5 0.7082                     

                         
                         

Sumber: Data diolah, 2018. 

 Berdasarkan data diatas, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai 

probabilitas diatas 0,05 maka model yang dipilih adalah model random effect. 

 

4.4  Hasil Uji Hipotesis 

4.4.1 Hasil Uji F 

 Hasil uji F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh simultan 

variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2013). Pada uji F, 

jika nilai signifikan lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Jika nilai signifikan 

lebih kecil berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

dan sebaliknya. 
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Tabel 6 

Hasil Uji F 

     

     

Variabel Dependen F Sig. Kesimpulan 

     
     

Kinerja Perusahaan 3.222110 0,000000 Model dapat digunakan 
     
     

Sumber: Data diolah, 2018. 

 Berdasarkan data diatas, kinerja perusahaan menunjukkan pada nilai 

signifikan di bawah nilai 0,05 yang berarti bahwa variabel dependen yaitu kinerja 

perusahaan berpengaruh terhadap variabel independen yaitu enterprise risk 

management, profitability, leverage, sales growth dan firm size. Dengan 

demikian, berdasarkan hasil uji tersebut, variabel independen yang digunakan 

dinilai layak dalam memprediksi variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. 

4.4.2. Hasil Uji t 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh independen terhadap variabel 

dependen dalam suatu penelitian (Widarjono, 2013). Hasil uji t jika nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen begitu 

juga sebaliknya. 
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Tabel 7 

Hasil Uji t 

 
     
     

Variable Coefficient t-Statistic Signifikan   Hipotesis 

     
     

C -0.101750 -2.789182 0.0053 - 

ERM? -0.003533 -0.757796 0.4487 Tidak Signifikan 

ROE? 0.000252 1.300919 0.1935 Tidak Signifikan 

LEV? 1.982557 0.912696 0.3615 Tidak Signifikan 

SG? 0.000843 2.098709 0.0360 Signifikan Positif 

FS? 0.010905 3.689129 0.0002 Signifikan Positif 
     
     

Sumber: Data diolah, 2018. 

 Dari hasil uji t memperoleh persamaan regresi untuk model penelitian: 

 Kinerja perusahaan = 0,101750 – 0,003533ERM + 0,000252ROE + 

1,982557LEV + 0,000843GROWTH + 0,010905SIZE + e 

Keterangan: 

ERM  = Enterprise Risk Management 

ROE  =Profitabilitas 

LEV  =Leverage 

GROWTH =Pertumbuhan Penjualan / Sales Growth 

SIZE  =Ukuran Perusahaan / Firm Size 

e  =error 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 1: 

 Berdasarkan pengujian data memperlihatkan bahwa variabel enterprise 

risk management memperoleh nilai koefisien sebanyak -0,101750 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,4487 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa enterprise risk 

management tidak ber pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu 
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penelitian yang dilakukan oleh Sayilir & Farhan (2017) juga mempunyai hasil 

serupa yang mengemukakan penyebab ERM tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan kemungkinan karena beberapa perusahaan hanya menerapkannya pada 

waktu jangka pendek dan waktu yang digunakan dalam praktik ERM lebih lama 

sehingga menjadi salah satu hambatan bagi perusahaan untuk menerapkan ERM. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tahir & Razali (2011), Li et al. 

(2014), Sanjaya & Linawati (2015), Agustina & Baroroh (2016), Mulyasari et al. 

(2016), Koeswara & Harjito (2016), Sayilir & Farhan (2017) juga ditemukan hasil 

yang sama namun hasilnya  bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hoyt et al. (2008), Bertinetti, Cavezzali dan Gardenal (2013), Waweru & 

Kisaka (2013, Ping & Muthuvello (2015) yang menemukan  enterprise risk 

management mempunyai hubungan signifikan positif pada kinerja perusahaan. 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 2: 

 Hasil Uji terhadap profitabilitas menunjukkan nilai koefisien sebesar 

0,000252 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0.1935. Sehingga hasil 

ini menggambarkan bahwa ROE menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah 

nilai ROE maka akan nilai perusahaan akan rendah. Menurut Sayilir dan Farhan 

(2017) perusahaan dengan ROE yang rendah kurang mampu mengelola sumber 

daya perusahaan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Hasil 

yang sama ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sayilir & Farhan 

(2017) menggambarkan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dan penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Gill dan Obradovich (2012) yang mengemukakan ROE berpengaruh signifikan 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 3: 

 Hasil uji terhadap leverage menunjukkan nilai koefisien sebesar 

1,982557 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.3615 sehingga 

hasil ini menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hasill uji hipotesis ini sesuai dengan teori sinyal, yakni 

semakin tinggi DAR (Debt to Total Assets Ratio) diharapkan dapat memberi 

dampak negatif kepada para investor sehingga nilai perusahaan juga semakin 

tinggi. Hal tersebut juga terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi 

antara pihak perusahaan dengan pasar, yakni hanya sebagian informasi yang 

diketahui oleh pasar. Makna strategis yang diberikan adalah meningkatnya DAR 

tidak mempengaruhi besarnya nilai perusahaan, hal ini dikarenakan hutang yang 

dilakukan manajemen perusahaan digunakan untuk meningkatkan operasional 

perusahaan, namun tidak dalam jangka panjang sehingga tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Garay dan 

Gonzales (2008), Ullah et al. (2010), Cheng dan Tzeng (2011), Ruan et al. (2011), 

Black et al. (2013) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

negatif serta penelitian Lestari & Sapitri (2016) yang menemukan bahwa leverage 

tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

 Dalam penelitian Abbasi et al. (2012), Rizqia et al. (2013), Sutrisno 

(2016), Onasis dan Robin (2016) mengemukakan bahwa adanya pengaruh 

signifikan leverage terhadap kinerja perusahaan. 
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Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 4: 

 Hasil uji sales growth menunjukkan bahwa nilai koefisien 0.000843 dan 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.0360 sehingga hasil ini 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan sales growth terhadap kinerja 

perusahaan. Semakin meningkatnya sales growth, dapat memberikan dampak 

positif kepada pasar, sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Di dalam pasar 

modal, investor cenderung lebih melihat pada profitabilitas suatu perusahaan, 

sehingga peningkatan pendapatan tidak menjadi salah satu faktor di dalam menilai 

kinerja perusahaan. Karena hal ini terkait juga dengan masalah internal 

perusahaan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut yang mana setiap adanya 

peningkatan penjualan juga diimbangi dengan peningkatan biaya operasional.   

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Myers (1977) 

yang menunjukkan bahwa sales growth berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bertinetti, Cavezzali &  Gardenal 

(2013), yang mengemukakan bahwa sales growth berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 5: 

 Hasil uji firm size atau ukuran perusahaan menunjukkan bahwa nilai 

koefisien sebesar 0.010905 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0.0002. Besar kecilnya asset perusahaan yang menunjukkan firm size 

mempengaruhi besarnya nilai perusahaan di masa mendatang. Makna strategis 

yang diberikan adalah perusahaan dengan aset yang besar mempunyai keuntungan 

dalam memasuki pasar yang lebih mudah karena mempunyai jaminan yang besar, 
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dengan asset yang besar perusahaan mempunyai kemungkinan yang besar dalam 

memperoleh laba, hal tersebut memberikan nilai yang tinggi di masa mendatang.  

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Putu, Moeljadi, Djumahir, & Djazuli (2014) dan Li, Wu, Ojiako, Marshall, & 

Chipulu, (2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa firm size 

berpengaruh positif signifikan terhadap firm performance. 

 Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Garay & 

Gonzales (2008), Ningsih (2013), Juhandi et al. (2013), Sayilir & Farhan (2017) 

dan Isnaini (2017) yang menemukan tidak adanya pengaruh signifikan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

 

4.4.3 Hasil Uji Goodness of Fit Model 

 Tujuan dilakukannya uji goodness of fit model  adalah untuk mengetahui 

kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 

2013). Hasil penelitian ini berpatokan pada angka adjusted R
2 

dan sajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

                         

                         

Variabel Dependen  Adjusted R
2
                       

                         

                         

Kinerja Perusahaan  0,552560                      
                         
                         

Sumber: Data diolah, 2018. 

Gloria Meriskha Lara, Pengaruh Enterprise Risk Management dan Karakteristik Perusahaan 
Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Respository©2018



47 
 

Universitas Internasional Batam 

 Hasil adjusted R Square untuk kinerja perusahaan di atas menunjukkan 

hasil sebesar 0,552560 atau 55,26%  artinya bahwa enterprise risk management, 

return on equity, leverage, sales growth dan firm size dapat dijelaskan pada 

variabel kinerja perusahaan sebesar 55,26% sedangkan 44,74% dapat dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak digunakan peneliti. 
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