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Kualitas pelaporan keuangan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menaikkan nilai 
perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham. Para investor 
merupakan pihak-pihak diluar perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan sebagai 
sarana komunikasi informasi keuangan yang relevan dan berkualitas. Pelaporan keuangan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan. Kegiatan ini dilakukan 
dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan pengguna sebagai bahan 
bagi pengambilan keputusan. Pengguna tersebut meliputi pemilik (investor) dan calon investor, 
kreditur dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

1. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency theory Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan pihak manajemen 
sebagai agen lebih banyak tahu tentang perusahaan dan bisa memanfaatkan posisinya 
tersebut untuk keuntungan pihaknya. Hubungan keagenan di dalam teori agensi (agency 
theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara 
pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus 
penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. 

Hubungan antara penelitian ini dengan teori keagenan adalah bahwa dengan 
memaksimalkan nilai perusahaan dengan Agency Theory diharapkan dapat 
meminimalisir ataupun mengontrol konflik yang ada. Teori kegaenan juga membahas 
hubungan antara agen dengan prinsipal dimana prinsipal menyediakan fasilitas dan 
dana untuk menjalankan perusahaan dan agen diwajibkan memberi laporan periodik 
pada prinsipal tentang usaha yang dijalankan. Prinsipal akan menilai kinerja melalui 
laporan keuangan yang disediakan oleh agen. 

Agency Theory dapat menjelaskan penerapan manajemen risiko perusahaan akan 
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan karena dapat meminimalisir 
risiko yang dapat terjadi dari masalah keagenan. 

1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) 
Signaling Theory diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973, Teori ini 

memberikan sinyal dari  pihak  pengirim  (pemilik  informasi)  berusaha  untuk  
memberikan  potongan informasi  relevan  yang  dapat  dimanfaatkan  penerima. Syarat  
atau  sinyal  adalah  suatu tindakan  yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk 
bagi investor tentang bagaimana    manajemen    memandang    prospek    perusahaan 
(Brigham dan Houston, 2011). 

Informasi yang disajikan perusahaan kepada pihak eksternal dapat berupa laporan 
keuangan yang dikeluarkan setiap periode. Perusahaan harus melakukan 
pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan jika saham dari 
perusahaan ingin dibeli oleh investor. Apapun informasi yang terjadi dari kondisi saham  
suatu  perusahaan  adalah  selalu  memberikan  efek  bagi  keputusan  investor sebagai 
pihak yang menangkap sinyal tersebut.  

Kualitas pelaporan keuangan dan penerapan Enterprise Risk Management 
Disclosure dalam perusahaan merupakan sinyal bagi investor sebagai informasi 
mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 
pemilik.  

1.3 Nilai Perusahaan 
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap potensi kemajuan sebuah 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan perkembangan harga saham. Pengertian nilai 
perusahaan dicerminkan pada kekuatan tawar menawar saham. Apabila perusahaan 
diperkirakan sebagai perusahaan mempunyai prospek pada masa yang akan datang, 
maka nilai sahamnya menjadi tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaan dinilai kurang 
memiliki prospek maka harga saham menjadi rendah (Usunariyah, 2003). 

1.4 Enterprise Risk Management Disclosure 
ERM adalah sebuah proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen dan anggota 

perusahaan, yang diimplementasikan dalam pengaturan strategi di seluruh bagian 
perusahaan. ERM dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat 
mempengaruhi perusahaan, dan mengelola risiko agar berada pada tingkat risiko yang 
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dapat dikontrol oleh perusahaan, untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian 
tujuan perusahaan (COSO, 2017). 

1.5 Kualitas Pelaporan Keuangan 
Definisi dari kualitas pelaporan keuangan hingga saat ini masih beragam namun 

pada prinsipnya definisi kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari beberapa sudut 
pandang. Menurut sudut pandang dari Dechow dan Dichev (2002) kualitas pelaporan 
keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan 
dalam laba perusahaan. Menurut Chariri dan Ghozali (2007) pelaporan  keuangan 
meliputi laporan keuangan, informasi pelengkap, dan media pelaporan lainnya, 
sedangkan laporan keuangan hanya mencakup neraca, laporan laba/rugi, laporan arus 
kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal itu berarti 
pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan laporan 
keuangan. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat memberikan 
pemahaman yang lebih baik bagi pengguna pelaporan keuangan seperti investor. 

1.6 Ukuran Perusahaan (Size) 
Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam 

suatu periode. Perusahaan dengan skala besar diyakini mampu untuk memenuhi segala 
kewajibannya serta mampu memberikan tingkat pengembalian atas investasi para 
investor (Putri, 2012). Ukuran perusahaan diukur dengan total asset yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar lebih diperhatikan oleh banyak phak 
sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya, sehingga 
dampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Semakin besar total 
asset maka diperlukan modal yang besar pula, hal ini menunjukkan bahwa semakin 
besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga tingkat tanggung jawab pelaporan 
keuangan kepada investor. Perusahaan yang besar cenderung terdiversifikasi sehingga 
menurunkan risiko kebangkrutan. Disamping itu mereka bisa memberikan informasi 
lebih banyak sehingga bisa menurunkan biaya monitoring (Hanafi, 2004).  

1.7 Profitabilitas 
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan 

mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang 
dimilikinya (Chen, 2004). Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Hasilnya, investor dapat 
melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan asset dan dalam melakukan 
operasinya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir 
dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. (Mardiyati, 
2012). 

1.8 Leverage  
Menurut Brigham dan Weston (2005) leverage merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana fixed income securities (utang dan saham preferen) 
digunakan dalam struktur modal perusahaan. Tujuan dari penggunaan utang (leverage) 
adalah untuk meningkatkan return bagi pemegang saham. Penggunaan leverage yang 
semakin besar membawa dampak positif jika pendapatan yang diterima dari 
penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban keuangan yang harus dibayar.  

1.9 Sales Growth 
Pertumbuhan penjualan merupakan tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan 

perusahaan dalam pertumbuhan dimasa yang akan datang. Tingkat pertumbuhan 
perusahaan  diperoleh dari bertambahnya volume penjualan dengan peningkatan harga 
dalam penjualan yang dilakukan perusahaan, dimana penjualan merupakan aktivitas 
yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba. Pertumbuhan penjualan 
perusahaan dikatakan stabil dan semakin baik apabila setiap akhir periode mengalami 
tingkat penjualan secara konsisten (Geovana & Andayani, 2015). 

1.10 Pengembangan Hipotesis 
a. Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure terhadap Nilai Perusahaan 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure terhadap Nilai 
Perusahaan dapat dijelaskan dengan Agency Theory dimana penerapan 
manajemen risiko perusahaan akan meningkatkan kepercayaan para pemangku 
kepentingan karena dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi dari masalah 
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keagenan. 
Perusahaan yang menerapkan Enterprise Risk Management Disclosure akan 
memberikan jaminan perlindungan kepada investor karena risiko yang dihadapi 
oleh perusahaan telah dikelola dengan baik dan terintegrasi. Tujuan utama ERM 
adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaan, dimana 
perusahaan yang menerapkan ERM memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi, 
sehingga penerapan Enterprise Risk Management Disclosure berpengaruh 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan seperti yang dikatakan oleh Bertinetti, 
Cavezzali, dan Gardenal (2013). 
 
H1: Enterprise Risk Management Disclosure berpengaruh positif terhadap 
Nilai Perusahaan 

b. Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan 
Pelaporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas 

perusahaan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan laporan 
keuangan yang akan digunakan pengguna sebagai bahan bagi pengambilan 
keputusan. Pengguna tersebut meliputi pemilik (investor) dan calon investor, 
kreditur dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan 
(Raharjo, 2017). Tingginya kualitas pelaporan keuangan dalam suatu 
perusahaan akan meningkatkan kepercayaan bagi investor dan pihak-pihak lain 
yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan sehingga akan meningkatkan 
nilai perusahaan. 

Transparansi dapat mengurangi beberapa masalah keagenan yang dihadapi 
oleh perusahaan. Pemegang saham akan lebih banyak mendapatkan informasi 
dan kesenjangan informasi antara pemegang saham dan manajer dapat 
dikurangi. Investor akan melihat risiko investasi yang lebih rendah yang akan 
mengarah pada nilai perusahaan yang lebih tinggi. Pengungkapan yang lebih 
baik juga akan membantu dewan direksi untuk menjalankan fungsi 
pengawasannya dan berbagai komite dewan dapat bekerja lebih efektif. Semua 
manfaat ini akan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Siagian, 
Siregar & Rahadian, 2013). Ini menunjukan kualitas pelaporan keuangan 
berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan 
 
H2: Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai 
Perusahaan. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Enterprise Risk 
Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat 
dampak dari Enterprise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan 
terhadap Nilai Perusahaan bank. Objek penelitian yang digunakan adalah perbankan di 
Indonesia yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan data penelitian ini 
menggunakan rentang waktu tahun 2015-2017 

2.2 Operasional Variabel 
Dalam penelitian ini, variabel dependen nilai perusahaan diukur dengan 

menggunakan Tobins Q. Variabel independen Enterprise Risk Management Disclosure 
menggunakan dummy dan kualitas pelaporan keuangan diukur menggunakan relevansi 
nilai. Variabel kontrol ukuran perusahaan dikur dengan logaritma natural dari total asset, 
profitabilitas diukur dengan ROA, Leverage diukur menggunakan DER dan Sales Groeth 
diukur menggunakan proksi Sales Growth. 

2.3 Model Penelitian 
Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi berganda dimana 

model regresi berganda adalah model yang memiliki lebih dari satu variabel penjelas 
(Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor (variabel) yang dapat 
mempengaruhi variabel terikat. Model ini digunakan untuk menguji pengaruh veriabel 
independen yaitu Enterprise Risk Management Disclosure, dan Kualitas Pelaporan 
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Keuangan (VR) terhadap variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan (Tobiins Q). Model 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏𝒔𝑸𝒊𝒕	 = 	𝜷𝟎 + 	𝜷𝟏	𝑬𝑹𝑴𝒊𝒕 + 	𝜷𝟐𝑽𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑺𝑮𝒊𝒕 + 	𝜺𝒊𝒕 
Keterangan: 
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄GH	 = Nilai Perusahaan 
𝛽J   = Konstanta 
𝛽K	, 𝛽M, 𝛽N, …	 = Koefisien variabel independent 
𝐸𝑅𝑀  = Enterprise Risk Management Disclosure 
𝑉𝑅  = Value Relevance 
𝑆𝑖𝑧𝑒  = Ukuran Perusahaan 
𝑅𝑂𝐴  = Profitabilitas 
𝐷𝐸𝑅  = Leverage 
SG   = Sales Growth 
𝜀   = Estimasi Error 
i    = Cross Section Identifiers  
t    = Time Series Identifiers 

3. Analisis dan Pembahasan 
3.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 
 Untuk Variabel nilai perusahaan, Enterprise Risk Management Disclosure (ERM), 
Kualitas pelaporan keuangan (VR), Ukuran Perusahaan (Size) dan Leverage (DER) memiliki 
nilai rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata 
perusahaan perbankan memiliki nilai perusahaan, enterprise risk management disclosure, 
kualitas pelaporan keuangan, size dan DER yang tinggi. Sedangkan untuk variabel 
Profitabilitas (ROA) dan Sales Growth (SG) memiliki nilai mean yang lebih rendah daripada 
nilai median yang mengartikan bahwa rata-rata perusahaan perbankan memiliki ROA dan 
Sales Growth yang rendah. 
3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk memengetahui apakah dalam model 
regresi, residual data tersedistribusi dengan normal, karena data yang terdistribusi dengan 
normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan regresi data panel. Data menunjukkan 
terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas Jarque-Bera diatas 0,05 atau 5%. Berikut 
ini merupakan hasil uji normalitas:  
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Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa probabilitas yang didapatkan sebesar 

0.050390 yang berarti data sudah terdistribusi secara normal. 
3.3 Uji Data Panel 

3.3.1 Uji Chow 
Table 4.3.1 

Hasil Uji Chow 
 

 

 

 

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai dari probabilitas pada Cross Section Chi Square 
sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 
0.05, sehingga Ha diterima atau menggunakan fixed effect. 

3.3.2 Uji Hausman 
Tabel 4.3.2 

Hasil Uji Hausman 

4.  
  

 

 

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.4, nilai probabilitas pada Cross Section Random sebesar 
0.3044. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05, 
sehingga Ho diterima. Hasil dari uji hausman menunjukkan bahwa penelitian ini 
menggunakan model random effect. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 
4.4.1    Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah 
terdapat hubungan linear antara variabel independen dalam regresi linear 
berganda. Salah satu syarat dalam uji asumsi klasik yaitu model regresi harus 
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terbebas dari unsur multikolinieritas. Hubungan atau korelasi antar variabel tidak 
boleh melebihi 0.80 agar terhindar dari multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji 
multikolinieritas:  

 
Tabel 4.4.1  

Hasil Uji Multikolinieritas 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 

 Pada tabel 4.5, hasil yang didapat melalui correlation matrix menunjukkan 
korelasi antar variabel kurang dari 0.80. Hal ini menunjukkan tidak ada unsur 
multikolinieritas dalam penelitian ini 

4.4.2   Uji Autokorelasi 
Autokorelasi merupakan keadaan terjadinya hubungan antara error term 

pada satu observasi dengan error term pada observasi yang lain dimana agar 
model regresi valid, maka ini tidak boleh terjadi. Agar tidak terkena autokorelasi, 
maka nilai DW harus berada diantara du dan 4-du seperti yang telah di jelaskan 
pada bab sebelumnya. Berikut adalah hasil uji autokorelasi:  

Tabel 4.4.2 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
 

 

 

 

 

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.744331. Nilai ini 
berada diantara du dan 4-du. Dengan jumlah observasi (n) sebanyak 90 observasi 
dan jumlah variabel independent (k) sebanyak 2 variabel, maka didapatkan nilai 
dL sebesar 1.6119 dan du sebesar 1.7026. Maka besarnya nilai 4-du sebesar 
2.2859. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji autokorelasi ini diterima 
dan terbebas dari masalah autokorelasi dikarenakan nilai DW berada diantara 
1.7026 dan 2.2974 

4.4.3   Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel gangguan (error terms) mempunyai rata-rata yang tidak nol atau 
mempunyai varian yang tidak konstan atau variabel gangguan saling 
berhubungan antara satu observasi dengan observasi lain, dimana hal ini tidak 
boleh terjadi agak uji asumsi klasik terpenuhi. Dalam penelitian ini, uji 
heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White, dimana agar 
terhindar dari masalah heteroskedastisitas maka nilai probabilitas Chi-Square 
harus lebih besar dari nilai signifikansi/ α yaitu sebesar 0.05. Berikut adalah hasil 
uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji White:  

 

 ERM VR SIZE ROA DER SG 
ERM  1.000000      
VR  -0.289472  1.000000     

SIZE -0.119298 0.179496  1.000000    
ROA 0.108265 -0.135131 0.175729  1.000000   
DER  -0.068508  -0.013696  -0.092797 -0.023522  1.000000  
SG  -0.169611  0.099569 -0.034241 0.068742 0.138183  1.000000 
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Tabel 4.4.3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

        Heteroskedasticity Test: White  
 
 
 

 

   

 Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 

   Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square 
sebesar 0.3238, hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square lebih 
besar dari nilai signifikansi 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji 
heteroskedastisitas diterima dan penelitian ini terbebas dari masalah 
heteroskedastisitas 

4.4.5   Analisis Linier Berganda 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 

77 observasi, dengan persamaan sebagai berikut ini: 
𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏𝒔𝑸𝒊𝒕	 = 	𝜷𝟎 + 	𝜷𝟏	𝑬𝑹𝑴𝒊𝒕 + 	𝜷𝟐𝑽𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕

+ 𝜷𝟔𝑺𝑮𝒊𝒕 + 	𝜺𝒊𝒕 
4.4.6   Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t (uji parsial) pada dasarnya merupakan alat untuk mengetahui apakah 
secara individual atau parsial variabel independen memiliki pengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian untuk uji t dilakukan untuk 
menjawab dan menjelaskan hipotesis yang merupakan dugaan dari peneliti.  
Jika P-value lebih kecil dari nilai siginifikansi/α 0,05 dan arah koefisien regresi 
sesuai dengan arah hipotesis maka Ho ditolak, dimana hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan 
variabel dependen secara individual atau parsial. 

a. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Enterprise Risk 
Management Disclosure berpengaruh positif terhdap Nilai 
Perusahaan Berdasarkan hasil regresi yang telah ditampilkan pada tabel 
4.8, bahwa nilai probabilitas Enterprise Risk Management Disclosure 
(ERM) sebesar 0.1366 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan nilai 
koefisien regresi variabel KK sebesar -57.73122. Hal ini menunjukkan 
bahwa Enterprise Risk Management Disclosure (ERM) berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa H1 ditolak. 

b. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Kualitas Pelaporan 
Keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 
Berdasarkan hasil regresi yang telah ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa 
nilai probabilitas Kualitas Pelaporan Keuangan (VR) sebesar 0.9653 lebih 
besar dari nilai signifikansi 0.05 dan nilai koefisien regresi variabel VR 
sebesar -3.012643. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan 
keuangan (VR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa H2 ditolak. 

 
4.5 Analisis Hasil Penelitian 

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa Enterprise Risk Management Disclosure dan 
Kualitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
dapat dijelaskan bahwa semakin bank mengungkapkan penerapan manajemen risiko, maka 
nilai perusahaan semakin menurun. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Enterprise Risk 
Management Disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bertinetti, Cavezzali, & 
Gardenal (2013), dan Liebenberg & Hoyt (2008,2011). Namun, penelitian ini mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Linawati (2015) yang juga menemukan bahwa 
Enterprise Risk Management tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Hal ini menjelaskan bahwa pertimbangan investor dalam melakukan investasi 
khususnya perusahaan perbankan, kurang melihat dari sisi pengungkapan penerapan ERM. 
Hal ini dikarenakan penerapan ERM di Indonesia masih tergolong rendah dan penerapan ERM 
dalam perusahaan merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan setiap orang 
disemua lini manajemen. Namun pada sebagian besar perusahaan hanya melibatkan dewan 
direksi, direktur, komite manajemen risiko dan audit internal dalam penerapan ERM (Sanjaya 
& Linawati, 2015).  

Hasil dari kualitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siagian, Siregar & 
Rahadian (2013) yang mengatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki hubungan 
yang negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan perbankan 
yang memiliki nilai kualitas pelaporan keuangan tinggi cenderung merupakan perusahaan 
yang memiliki nilai perusahaan yang rendah begitu sebaliknya. 

Penjelasan yang memungkinkan dengan hasil yang ditemukan adalah perusahaan yang 
bernilai rendah berusaha meningkatkan nilainya dengan mengungkapkan lebih banyak 
informasi yang konsisten dengan mengikuti panduan yang sebenar-benarnya. Disisi lain, 
perusahaan yang sudah memiliki nilai tinggi mungkin tidak melihat panduan dalam 
menentukan informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan. 

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahan. Pada dasarnya 
investor ingin menanamkan modalnya kepada perusahaan yang memiliki prospek yang baik, 
tidak hanya melihat dari seberapa besar perusahaan tersebut. Sebesar apapun perusahaan 
itu jika terdapat isu bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian dan diambang 
kebangkrutan maka secara otomatis para investor tidak akan menanamkan modalnya pada 
perusahaan tersebut (Imron, 2013). 

Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil uji dalam 
penelitian ini membenarkan teori yang ada bahwa semakin besar profitabilitas dalam suatu 
perusahaan perbankan maka keinginan investor menanamkan sahamnya akan semakin besar 
dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang 
penting untuk suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai alat ukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam 
mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. 

Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan 
bahwa leverage yang semakin besar merefleksikan semakin kecilnya potensi laba dan dividen 
yang akan dibagikankepada pemegang saham, sehingga dapat menurunkan harga saham 
perusahaan. Kepercayaan investor akan berkurang sejalan dengan penurunan dividen dan 
harga saham, sehingga investor tidak ingin berinvestasi pada perusahaan yang memiliki 
leverage tinggi yang akan berdampak pada turunnya nilai perusahaan. Selain itu, semakin 
besar leverage dalam suatu perusahaan akan meningkatkan risiko yang dihadapi dan semakin 
besar pula kewajiban untuk membayar bunga (Sanjaya & Linawati, 2015). 

Sales Growth memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan 
penjualan merupakan salah satu bukti bahwa suatu perusahaan benar-benar bertumbuh. 
Sales growth digunakan oleh banyak pihak baik pemilik perusahaan, investor, kreditor, 
maupun pihak lain untuk melihat prospek suatu perusahaan (Pantow, Murni & Trang, 2015). 
Perusahaan dapat menggunakan data dari hasil penjualan di masa lalu dan mengoptimalkan 
sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan para investor dapat melihat hasil data 
sales growth untuk memprediksikan keuntungan yang akan diraup oleh perusahaan. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
          5.1 Kesimpulan 

     Enterprise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan keuangan tidak 
berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. 
5.2 Keterbatasan dan Saran 
1. Hanya melakukan penelitian terhadap bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

periode penelitian 2015 – 2017, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
memperpanjang periode penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu Enterprise Risk 
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Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan, sehingga untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan seperti struktur modal, karakteristik perusahaan dan kebijakan dividen. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan proksi Value Relevance pada variabel Kualitas 
Pelaporan Keuangan, sehingga unttuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti 
proksi dengan timeliness atau dengan konservatisme. 
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