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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari 
Enterprise Risk Management Disclosure dan kualitas pelaporan keuangan terhadap 
nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 
2017. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel pada 
penelitian ini sebanyak 34 bank. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 
perbankan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2017. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi linear berganda. 
Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori 
pendukung lainnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Enterprise Risk Management 
Disclosure tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kualitas 
pelaporan keuangan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Terdapat 4 variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, Profitabilitas (ROA), Leverage 
(DER) dan Sales Growth. Ukuran perusahaan dan Leverage memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan yaitu negatif signifikan, sedangkan Profitabilitas dan Sales 
Growth memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

 

Kata Kunci: Enterprise Risk Management Disclosure, Kualitas Pelaporan Keuangan, 
Nilai Perusa
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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the influence of Enterprise Risk 
Management Disclosure and Reporting Quality on Firm Value of bank which listed on 
Indonesia Stock Exchange in the period 2015 – 2017. The sample selection using 
purposive sampling method and sample of this research are 34 banks. Data obtained 
as secondary data on annual financial report for fiscal year 2015 – 2017. The analysis 
technique used in this research is multiple regression analysis. The hypothesis in this 
study was based on previous research and various other supporting theories. 

The results of this study showed that Enterprise Risk Management Disclosure do 
not have negative influence on firm value, Reporting Quality do not have negative 
influence on firm value. There are 4 control variabels namely size, Profitability (ROA) 
Leverage (DER), and Sales Growt. Size and Leverage has an effect on firm value, the 
effect is significant negative, while Profitability and Sales Growth has a significant 
positive effect on firm value. 

 

Keyword: Enterprise Risk Management Disclosure, Reporting Quality, Firm Value 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit 

ataupun bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Sektor perbankan 

sudah menjadi kebutuhan yang penting di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa 

sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang berfungsi sebagai intermediasi, sektor 

perbankan dihadapkan pada berbagai risiko yang harus dikelola untuk meminimalisir 

potensi kerugian. 

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan diyakini terus mengalami 

pertumbuhan. Menurut data yang dilansir dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan 

sampai tahun 2017, industri perbankan terus mengalami pertumbuhan dari total asset. 

Pada tahun 2015, Total asset dalam industri perbankan mencapai 6.129,2 Triliun dan 

mengalami peningkatan menjadi 6.729,8 Triliun ditahun 2016. Pada tahun 2017 total 

asset industri perbankan meningkat mencapai angka 7.387,1 Triliun. 

Pertumbuhan tersebut menandakan semakin berkembangnya industri perbankan. 

Para pengusaha dituntut untuk berfikir lebih keras mengenai strategi bisnis yang akan 

diterapkan oleh perusahaan agar tetap berjalan dan tujuan jangka pendek maupun 

jangka panjang tersebut dapat tercapai.
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Tujuan utama perusahaan adalah melakukan tindakan terbaik untuk 

meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham dengan meningkatkan 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah sangat penting karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham 

(Bringham and Gapensi, 2006). Perusahaan berdiri dengan tujuan yang jelas. Ada 

tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Dalam jangka panjang, tujuan utama 

perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan dalam jangka pendek, 

perusahaan bertujuan untuk mendapat keuntungan maksimal dengan menggunakan 

sumber daya yang ada.  

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008) Enterprise Value (EV) atau dikenal juga 

sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena 

merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai 

perusahaan merupakan cerminan dari penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan 

dengan hutang perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai laba masa yang akan datang 

di ekspektasi yang dihitung kembali dengan suku bunga yang tepat (Winardi, 2001).  

Herawaty (2008) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan pandangan 

investor terhadap perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Perusahaan yang 

memiliki harga saham yang bagus biasanya disebut perusahaan besar dan akan 

mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti, para analis, investor 

maupun pemerintah. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin kompleks 

tingkat risiko yang ada.
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Enterprise Risk Management Disclosure (ERM) berkaitan dengan Nilai 

perusahaan. Bertinetti, Cavezzali, & Gardenal (2013) dalam penelitiannya menemukan 

penerapan ERM memiliki dampak signifikan positif pada nilai perusahaan, penerapan 

sistem ERM dipandang sebagai value driver bukan sebagai biaya bagi perusahaan. Hal 

ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liebenberg & Hoyt (2008, 

2011) ditemukan terdapat hubungan positif antara nilai perusahaan dan penerapan 

ERM, hasil empiris mendukung bahwa ERM akan meningkatkan nilai perusahaan 

sebesar 3,6% - 17% lebih tinggi dari perusahaan yang tidak menerapkan ERM.  

Enterprise Risk Management Disclosure (ERM) sering disebut juga dengan 

Integrated Risk Management (IRM) dan Strategic Risk Management (SRM) yang 

menawarkan sebuah konsep menganggap seluruh portofolio risiko perusahaan secara 

terpadu dan holistik, dengan demikian mitigasi risiko bisa sejak dini dan komprehensif. 

Lebih lanjut pengelolaan risiko merupakan bagian dari strategi bisnis secara 

keseluruhan dan dimaksudkan untuk berkontribusi melindungi dan meningkatkan nilai 

pemegang saham (Hoyt & Liebenberg, 2011).  

Kasus yang menimpa Enron dan WorldCom merupakan skandal keuangan besar. 

Laporan keuangan yang diterbitkan sudah baik namun perusahaan itu collapse secara 

tiba-tiba. Hal yang menyebabkan kebangkrutan ini disebabkan oleh kesalahan fatal 

dalam sistem akuntansi mereka. Sebelum terbongkarnya kasus tersebut, selama tujuh 

tahun terakhir, Enron melakukan pencatatan berlebih terhadap laba bersih dan 

menutupi hutang-hutang yang dimiliki. Kasus kedua adalah Worldcom, setelah 
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mengakuisisi MCI, UUNet, Compuserve, dan jaringan data AOL (American Online). 

Pengakuisisian tersebut membuat terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi yang 

mengakibatkan pendapatan WorldCom yang menurun drastis. Hal tersebut memotivasi 

CEO, CFO dan Auditor senior dari WorldCom untuk memanipulasi laporan keuangan. 

Pengalaman kasus manipulasi keuangan diatas, menunjukkan bahwa meskipun 

laporan keuangan telah diterbitkan secara rutin bukan berarti sebuah perusahaan telah 

bebas dari risiko-risiko yang ada. Pengelolaan risiko menjadi hal yang penting di era 

global saat ini karena dihadapkan pada lingkungan dengan ketidakpastian dan 

kompleksitas yang sangat tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu 

perusahaan auditor yaitu KPMG terhadap 1500 anggota Komite Audit di 34 negara, 

ditemukan bahwa 43 persen dari koresponden mengakui betapa semakin sulitnya 

mengawasi sejumlah risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Sejumlah risiko 

utama yang dimaksud antara lain seperti risiko hukum/kepatuhan pada peraturan, 

korupsi/anti-suap, risiko keuangan, dan/atau risiko IT dan cyber risk. (Aditya & Naomi, 

2017) 

Selanjutnya menurut Aditya & Naomi (2017) Di Indonesia, isu tentang 

pentingnya pengelolaan risiko menjadi perhatian serius, terutama pada industri 

perbankan. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 

yang diperbarui oleh Peraturan BI No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance (BI, 2006). Peraturan ini mewajibkan Bank Umum untuk membentuk 

Komite Pemantau Risiko, diperkuat lagi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui 
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Peraturan nomor 18/POJK.03/2016 mewajibkan Bank Umum untuk membentuk 

Komite Manajemen Risiko (OJK, 2016). 

Pengelolaan berbagai risiko merupakan hal yang sangat penting bagi sektor 

perbankan. Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 

Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran 

Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan 

Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Menurut Sanjaya dan Linawati (2015) 

Manajemen Risiko adalah bagian yang mutlak harus terdapat dalam perbankan di 

Indonesia dalam peningkatan risk awareness.  Penerapan manajemen risiko dalam 

perbankan berkaitan dengan meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko 

melalui manajemen risiko yang terintegrasi (integrated risk management) yaitu dengan 

penerapan Enterprise Risk Management Disclosure. 

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 
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yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Adapun jenis keputusan yang akan 

diambil terutama keputusan tentang investasi, kredit dan yang terkait dengan 

keduannya (Gilaninia et al., 2012). Meskipun begitu dalam kenyataannya banyak 

ditemukan praktik pelaporan keuangan yang tidak memenuhi tujuannya sehingga 

informasi keuangan yang dihasilkan tidak memenuhi keinginan pemakai. Beberapa 

kasus pelaporan keuangan perusahaan pernah terjadi di Indonesia seperti pada 

perusahaan PT Kimia Farma, PT Bank Lippo, PT KAI, PT PGN dan Waskita Karya. 

(Raharjo, 2017) 

Menurut Fanani (2009), pengertian kualitas pelaporan keuangan hingga saat ini 

masih beragam, namun pada prinsipnya pengertian kulitas pelaporan keuangan dapat 

dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas 

pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang 

tercermin dalam laba perusahaan. Pandangan kedua menyatakan bahwa kualitas 

pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja pasar modal yang diwujudkan dalam 

bentuk imbalan, sehingga hubungan yang semakin kuat antara laba perusahaan dengan 

imbalan menunjukkan informasi pelaporan keuangan yang tinggi. 

Pada penelitian terdahulu masih terdapat keterbatasan, yaitu penelitian yang 

menguji Enterprise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan 

dengan Nilai Perusahaan, pada variabel Enterprise Risk Management Disclosure 

belum menggunakan pengungkapan yang lebih rinci yaitu pengungkapan delapan 

komponen kerangka kerja. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk 
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memperbaiki keterbatasan tersebut dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

Enterprise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap 

Nilai Perusahaan pada perbankan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan  judul “Pengaruh 

Enterprise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan 

terhadap Nilai Perusahaan pada Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2015 

– 2017” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure terhadap Nilai 

Perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Mengetahui pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. 
 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Sampel dalam penelitian ini merupakan Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015 – 2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa; variabel dependen, yaitu Nilai Perusahaan dan variabel independen, 

yaitu Enterprise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan 
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Keuangan 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure, dan 

Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan pertimbangan dan 

memberikan informasi pada bank dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori dari penelitian, di mana 

teori-teori yang dimaksud dianggap sesuai dan relevan dengan permasalahan 

yang dihadapi dan dapat dijadikan acuan dalam menganalisa permasalahan 

tersebut, lalu terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, model penelitian yang 

dipakai dan variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data dan pengolahan data, jenis data, serta rencana analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian yang merupakan uraian tentang 

pengaruh Enterpise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan 

Keuangan terhadap Nilai Perusahaan serta analisis data dan interpretasi data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-

saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 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.  

Dalam teori keagenan ini, terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan dengan 

pengelola perusahaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar principal 

memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin pada 

perusahaan yang dikelola oleh tenaga – tenaga profesional atau agen. Tujuan 

perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham yang 

diterjemahkan sebagai memaksimumkan harga saham. Namun, dalam 

perkembangannya agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal sehingga 

menimbul konflik yang dinamakan konflik keagenan atau konflik kepentingan 

(Winata, 2012). 
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Agen didefinisikan sebagai hubungan antar dua pihak, dimana pihak pertama 

(agen) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain (prinsipal). Hubungan antara 

pemegang saham dengaan manajer merupakan salah satu contoh dari hubungan agen. 

Hubungan agen antara pemegang saham dengan manajer dikarenakan pemegang 

saham kurang memiliki keahlian untuk mengelola perusahaan tersebut dan memiliki 

pekerjaan lain. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pemegang saham tidak dapat 

mengamati semua tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh agen sehingga ada 

ancaman bahwa agen akan melakukan tindakan memaksimalkan kekayaan mereka 

sendiri daripada pemegang saham. 

Terdapat konflik dalam teori agensi, dimana konflik terjadi ketika kepentingan 

manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Para pemegang saham 

ingin memaksimalkan keuntungan dari investasi di perusahaan sedangkan para manajer 

dapat memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan 

pemegang saham. 

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. 
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 Agency Theory dapat menjelaskan penerapan manajemen risiko perusahaan 

akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan karena dapat 

meminimalisir risiko yang dapat terjadi dari masalah keagenan. 

2.1.2 Teori Sinyal (Signaling 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).  

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan 

karenanya ingin agar harga saham meningkat, ia ingin mengkomunikasikan hal 

tersebut ke investor (Hanafi, 2004).  

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 
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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.  

2.1.3 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). 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan itu dijual dan bagi perusahaan yang menerbitkan saham di  pasar  

modal,  harga  saham  yang  diperjual  belikan  di  bursa  merupakan  indikator  nilai 

perusahaan (Husnan, 2008). Sebelum melakukan investasi atau transaksi saham, 

tentunya investor perlu membekali  dirinya  dengan  memahami  beberapa  metode  

analisis  yang mudah diaplikasikan sesuai dengan pribadi dan kenyamanan investor 

maka resiko investasi dapat diminimalisir atau dicegah (Mulia dan Nurdhiana 2013). 

Terdapat beberapa cara dalam mengukur nilai perusahan yaitu sebagai berikut: 
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a) Price earning ratio: suatu rasio sederhana yang diperoleh dengan membagi 

harga pasar suatu saham dengan earning per share. Jika price earning ratio 

perusahaan tinggi berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang 

besar bagi investor. Price earning ratio juga merupakan ukuran untuk 

menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham 

perusahaan (Arisona, 2013). 

𝑃𝐸𝑅 =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟	𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑃𝑆  

b) Price to book value: PBV memiliki peran penting sebagai suatu 

pertimbangan bagi investor untuk memilih saham yang akan dibeli dan PBV 

juga dapat dijadikan indikator harga atau nilai saham dengan cara 

membandingkan nilai pasar saham terhadap nilai buku ekuitas perusahaan 

(Utomo, 2009) 

𝑃𝐵𝑉 =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟	𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖	𝑏𝑢𝑘𝑢	𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 	𝑥	100% 

c) Tobins Q: salah satu alternatif yang digunakan dalam mengukur nilai 

perusahaan adalah dengan mengunakan tobins Q. Tobins Q dikembangkan 

oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 20014). Rasio Tobins Q 

menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil 

pengembalian dari setiap dollar investasi incremental. Berikut adalah rumus 

perhitungan tobins Q: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠	𝑄 =
(𝑀𝑉𝐸 + 𝐷𝑒𝑏𝑡)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  
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2.1.4 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 dapat dikontrol oleh perusahaan, untuk memberikan keyakinan terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan (COSO, 2017). Enterprise Risk Management Disclosure 

juga sering disebut dengan Integrated Risk Management (IRM) dan Startegic Risk 

Management (SRM) yang menawarkan sebuah konsep manganggap seluruh portfolio 

risiko perusahaan secara terpadu dan holistik, dengan demikian upaya pencegahan 

risiko dapat dilakukan sejak dini dan komprehensif. Lebih lanjut pengelolaan risiko 

merupakan bagian dari strategi bisnis secara keseluruhan dan dimaksudkan untuk 

berkontribusi melindungi dan meningkatkan nilai pemegang saham (Hoyt & 

Liebenberg, 2011).  

Enterprise Risk Management Disclosure terdiri dari delapan komponen yang 

saling berkaitan. Komponen-komponen ini adalah sebagai berikut: 

1. Internal Environment:  

Menetapkan dasar bagaimana risiko dilihat dan ditangani oleh orang-orang 

entitas, termasuk filosofi manajemen risiko dan risk appetite, integrity and 

ethical values, dan lingkungan dimana mereka beroperasi. 
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2. Objective Setting: 

Tujuan harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa 

yang potensial mempengaruhi pencapaian mereka. Manajemen risiko 

perusahaan memastikan bahwa manajemen telah memiliki proses untuk 

menetapkan tujuan dan bahwa tujuan yang dipilih mendukung dan 

menyelaraskan dengan misi entitas dan konsisten dengan risk appetite. 

3. Event Identification: 

Kejadian internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

harus diidentifikasi, membedakan antara risiko dan peluang. 

4. Risk Assessment: 

Risiko yang dianalisis dan dipertimbangkan kemungkinan dan dampaknya, 

sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. 

5. Risk Response: 

Manajemen memilih respon untuk risiko yang ada berupa menghindari, 

menerima, mengurani, atau berbagi risiko. 

6. Control Activities: 

Kebijakan dan prosedur ditetapkan dan diterapkan untuk membantu 

memastikan tanggapan risiko dilaksanakan secara efektif. 
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7. Information and Communication: 

Informasi relevan adalah informasi yang diidentifikasi, ditangkap dan 

dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan 

orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

8. Monitoring: 

Keseluruhan manajemen risiko perusahaan dimonitor dan dimodifikasi 

seperlunya. Pemantauan dicapai melalui kegiatan manajemen yang sedang 

berlangsung. 

Hubungan langsung antara tujuan dan delapan komponen manajemen risiko 

perusahaan, digambarkan dalam matriks tiga dimensi, dalam bentuk kubus.  
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   Gambar 2.1 ERM cube 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: COSO, 2004 

 Pengukuran dari variabel Enterprise Risk Management Disclosure 

menggunakan dummy, yang jika setiap komponen ERM dalam laporan tahunan 

perusahaan diungkapkan maka akan diberi nilai 1, dan diberi nilai 0 jika tidak 

diungkapkan. Pengungkapannya tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dengan 

pencarian akronim, serta kata-kata individu yang sama dengan pengungkapan delapan 

komponen kerangka kerja berupa internal environment, objective settings, events 
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identification, risk assessments, risk responses, control activities, information and 

communication dan monitoring. 

2.1.5 Kualitas pelaporan keuangan 

Menurut PSAK No.1 paragraf 9 (IAI, 2015) laporan keuangan adalah suatu 

penyajian  terstruktur  dari  posisi  keuangan  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas. 

Tujuan  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan  informasi  mengenai  posisi 

keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  arus kas  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  

besar   pengguna   laporan   keuangan   dalam   pembuatan   keputusan   ekonomik.    

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. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas membuat 

informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan 
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dalam pengambilan keputusan. Karakteristik yang dinyatakan dalam Penyataan 

Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 1 adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk 

mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan 

tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini atau masa depan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi harus memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, 

dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
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Selain itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. 

4. Dapat diperbandingkan 

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

posisi keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, serta 

posisi keuangan perusahaan secara relatif. 

Terdapat beberapa cara dalam mengukur variabel kualitas pelaporan 

keuangan, yaitu dengan relevansi nilai, ketepatwaktuan, dan konservatisme. 

1. Relevansi Nilai : 

Kemampuan laba untuk menjelaskan variasi dalam imbalan, dimana kekuatan 

penjelas yang lebih besar dipandang sebagai yang diinginkan. 

Value Relevance = R2
jt 

Skema nilai dari adjusted R2 diperoleh dari persamaan berikut: 

RETjt = bo + b1Earningsjt + b2DEarningsjt + ejt 

2. Ketepatwaktuan : 
 
Kemampuan laba untuk menjelaskan variasi dalam imbalan, dimana kekuatan 

penjelas yang lebih besar dipandang sebagai yang diinginkan. 

Timeliness = R2
jt 
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Skema nilai dari adjusted R2 diperoleh dari persamaan berikut: 

Earningsjt = bojt + b1NEGjt + b2RETjt + b3NEGjt + RETjt + ejt 

3. Konservatisme : 

Kemampuan untuk memverifikasikan perbedaan yang diperlukan agar bisa 

membuktikan apakah yang didapatkan siapa laba atau rugi. 

 
BTMjt = b + bj  + bt  + E

FGH bkRjt-k + ejt 

2.1.6. 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 
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informasi lebih banyak sehingga bisa menurunkan biaya monitoring (Hanafi, 

2004).  

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dapat 

mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk kedalam ukuran perusahaan 

kecil, menengah, ataupun besar. Perusahaan kecil sangat rentan terhadap perubahan 

kondisi ekonomi dan cenderung kurang menguntungkan sedangkan perusahaan 

besar dapat mengakses pasar modal dan dengan kemudahan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk 

mendapatkan dana atau permodalan (Wahidahwati dalam Pithaloka, 2009).  

2.1.7. 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). 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai 

suatu perusahaan. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektivitas 

perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Sehingga semakin 

besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahan untuk 

membayarkan dividennya.  

Tujuan profitabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang tinggi sehingga pemodal dan pemegang saham akan 

meneruskan untuk menyediakan modal bagi perusahaan. Manfaat rasio 

profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi 

juga bagi pihak eksternal perusahaan, terutama pihak – pihak yang memiliki 

hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.  

Rasio profitabilitas, bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat beberapa jenis 

rasio profitabilitas, yaitu : 

a) Return on Asset (ROA): Return On Asset mengukur pengembalian atas total 

aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak. Investor akan lebih tertarik kepada 

perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi karena tingkat keuntungan 

perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang miliki ROA rendah (Brigham 

dan Houston, 2011).  

𝑅𝑂𝐴 = 		
𝐿𝑎𝑏𝑎	𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ	𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑒𝑡 ×100% 
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b) Return on Equity (ROE): ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba rugi bagi pemegang saham 

perusahaan (Mardiyanto, 2009). Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik 

perusaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.  

ROE	 = 		
Laba	setelah	pajak
Total	ekuitas ×100% 

c) Net Profit Margin (NPM): Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang 

digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Semakin tinggi rasio maka makin 

baik hasil yang ditunjukkan (Alexandri, 2008).  

𝑁𝑃𝑀	 = 	
𝐿𝑎𝑏𝑎	𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ	𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛  

d) Gross  Profit  Margin (GPM): merupakan  salah  satu  rasio  yang  digunakan  

untuk mengukur  margin  laba  atas  penjualan.  Margin  laba  kotor  

menunjukkan  laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan 

bersih dikurangi harga pokok  penjualan.  Rasio  ini  merupakan  cara  untuk  

penetapan  harga  pokok penjualan. Semakin besar GPM semakin baik keadaan 

perusahaan 

𝐺𝑃𝑀 ∶ 	
𝑃𝐵 − 𝐻𝑃𝑃
𝐻𝑃𝑃 	𝑥	100% 

e) Earnings per Share (EPS): Rasio  earning  per  share  merupakan  rasio  untuk 
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mengukur  keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham. Rasio yang rendah  berarti  manajemen  belum  berhasil  

untuk  memuaskan  pemegang saham, sebaliknya rasio yang tinggi berarti 

kesejahteraan pemegang saham meningkat.  Rumus  untuk  mencari  rasio  

earning  per  share  adalah  sebagai berikut: 

EPS : defe	ghijkl	mhnhoel	peqeFrsktkuhvu	melew	pihxhihv
yzwoel	melew	{ev|	ghihuei

 

 
2.1.8. 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.  

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur leverage adalah sebagai 

berikut: 

a) Debt to Equity Ratio: Debt to Equity Ratio menggambarkan perbandingan 

antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai 

sumber pendanaan usaha. 
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𝐷𝐸𝑅	 = 		
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 

b) Debt to Assets Ratio: Debt to Assets Ratio menggambarkan perbandingan 

antara total hutang dengan total aset perusahaan. Apabila rasionya tinggi, 

artinya semakin banyak asset perusahaan yang didanai dengan hutang. 

𝐷𝐴𝑅	 = 		
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑒𝑡  

c) Long Term Debt to Equity Capital: Long Term Debt to Equity Capital adalah 

rasio yang menggambarkan perbandingan antara seluruh utang, termasuk utang 

lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana 

yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.   

𝐿𝑜𝑛𝑔	𝑇𝑒𝑟𝑚	𝐷𝑒𝑏𝑡	𝑡𝑜	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	 = 	
𝐿𝑜𝑛𝑔	𝑡𝑒𝑟𝑚	𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟�𝑠	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 
2.1.9. 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 
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setiap akhir periode mengalami tingkat penjualan secara konsisten (Geovana & 

Andayani, 2015). 

Brigham dan Houston (2001) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan 

sebuah perusahaan yang stabil akan lebih banyak memperoleh pinjaman serta 

menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan 

penjualannya yang tidak stabil. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan 

akan lebih aman menggunakan hutang. Jadi, dengan tingkat penjualan yang tinggi 

mendorong perusahaan untuk menggunakan jumlah hutang yang besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah 

(Rakhmawati & Mira, 2008). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis 

(Tahun) 

Tujuan 
Penelitian 

Variabel Hasil 
Penelitian 

Saran Penelitian 

1. Purnama Sari 

(2018) 

Untuk 
mengetahui 
pengaruh 
review atas 
laporan 
keuangan 
terhadap 
kualitas 
pelaporan 
keuangan 

Dependen: 

Kualitas 
pelaporan 
keuangan 

 

Independen: 

Review atas 
laporan 
keuangan 

1.Review 
atas laporan 
keuangan 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
kualitas 
pelaporan 
keuangan 

1.Menggunakan 
sampel yang lain 
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2. Oka Aditya & 
Prima Naomi 

(2017) 

Menganalisis 
pengaruh 
penerapan 
manajemen 
risiko 
perusahaan 
terhadap nilai 
perusahaan 

Dependen: 

Nilai 
Perusahaan 

 

Independen: 

ERM 

 

Kontrol: 

-Size 

-Leverage 

-Profitabilitas 

-Pertumbuhan 
Penjualan 

-Volatilitas 
harga saham 

-kebijakan 
deviden 

ERM tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Nilai 
Perusahaan 

1.Menggunakan 
sampel lebih 
banyak 

2.Menambahkan 
jumlah tahun 
penelitian 

3.Meneliti 
pengaruh 
keberadaan ERM 
pada sector 
industri lain 
dengan metode 
yang sama 

(purposive 
sample) 

 

3. Chyntia 
Kartika 
Sanjaya & 
Nanik 
Linawati 

(2015) 

Mengetahui 
pengaruh 
Enterprise 
Risk 
Management 
terhadap Nilai 
Perusahaan 

Dependen: 

Nilai 
Perusahaan 

 

Independen: 

Enterprise 
Risk 
Management 

 

Kontrol: 

-Ukuran 
Perusahaan 

-Leverage 

Enterprise 
Risk 
Management 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Nilai 
Perusahaan 

1.Melibatkan 
Variabel lain yang 
memiliki pengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan 
(Profitabilitas) 

2.Memperpanjang 
periode observasi 

3.Mendapatkan 
data ERM yang 
lebih rinci 
(pengungkapan 8 
komponen) 

4. Tiffany 
Kusuma, 

Untuk 
mengetahui 

Dependen: 1.Ukuran 
perusahaan 

1.Memilih periode 
tahun terbaru 
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Restu Agusti 
& Al Azhar L 

(2013) 

pengaruh 
kualitas 
pelaporan 
keuangan, 
kepemilikan 
institusional 
dan ukuran 
perusahaan 
terhadap 
asimetri 
informasi 
pada 
perusahaan 
perbankan  

Asimetri 
Informasi 

 

Independen: 

-Kualitas 
pelaporan 
keuangan 

-Kepemilikan 
Institusional 

-Ukuran 
perusahaan 

berpengaruh 
terhadap 
asimetri 
informasi 
pada 
perusahaan 
perbankan 

2.Menggunakan 
sampel yang lebih 
besar 

5. Ferdinand 
Siagian, 
Sylvia V. 
Siregar & 
Yan 
Rahadian 

(2013) 

Menguji 
apakah 
corporate 
governance 
dan reporting 
quality 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan 
untuk 
perusahaan 
public di 
Indonesia 

Dependen: 

Nilai 
Perusahaan 

 

Independen: 

-corporate 
governance 

-Reporting 
quality 

1.Corporate 
governance 
berpengaruh 
poistif 
terhadap 
nilai 
pperusahaan  

 

2.Reporting 
quality 
berpengaruh 
negative 
terhdadap 
nilai 
perusahaan  

1. Meneliti 
mengapa 
perusahaan 
dengan nilai tinggi 
tidak 
mengungkapkan 
informasi yang 
diperlukan 

2.Memeriksa 
perbaikan skor 
CGI dan RQI 

6. Michael K. 
McShane, 
Anil Nair & 
Elzotbek 
Rustambekov 

(2011) 

Untuk 
mengetahui 
apakah 
Manajemen 
Risiko 
Perusahaan 
dapat 
meningkatkan 
nilai 
perusahaan 

Dependen: 

Nilai 
Perusahaan 

 

Independen: 

ERM Rating 

1.ERM 
Rating 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
nilai 
perusahaan 

1.Mengungkapkan 
sumber  nilai yang 
disebabkan oleh 
ERM 

7. Zaenal 
Fanani 

(2009) 

Untuk 
membahas 
faktor-faktor 
penentu dan 

Dependen: 

Informasi 
asimetri 

1.Kualitas 
pelaporan 
keuangan 
berpengaruh 

1.Perluasan tahun 
penelitian 
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konsekuensi 
ekonomi dari 
kualitas 
pelaporan 
keuangan di 
pasar modal 
Indonesia. 

 

Independen: 

Kualitas 
pelaporan 
keuangan 

 

Kontrol: 

-Ukuran 
perusahaan 

-Leverage 

negatif 
terhadap 
informasi 
asimetri 

2.Menggunakan 
beberapa indicator 
untuk megukur 
asimetri informasi 

8. Lawrence A. 
Gordon, 
Martin P. 
Loeb & Chih-
Yang Tseng 

(2009) 

Untuk 
mengetahui 
apakah 
Enterprise 
Risk 
Management 
berpengaruh 
terhadap 
Kinerja 
perusahaan 

Dependen: 

Kinerja 
Perusahaan 

 

Independen: 

Enterprise 
Risk 
Management 

ERM 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

1.Menggunakan 
ukuran kinerja 
lainnya seperti 
Tobin Q (Nilai 
Perusahaan) 

9. Robert E. 
Hoyt, Dudley 
L. Moore & 
Andre P. 
Liebenberg 

(2008) 

Untuk 
mengukur 
sejauh mana 
perusahaan-
perusahaan 
tertentu telah 
menerapkan 
program ERM 
dan, 
kemudian, 
untuk menilai 
implikasi nilai 
dari program 
ERM. 

Dependen: 

Enterprise 
Risk 
Management 

 

Independen: 

Nilai 
Perusahaan 

 

Kontrol: 

-Leverage 

-Profitability 

-Industrial 
diversification 

Terdapat 
hubungan 
yang positif 
antara ERM 
dengan Nilai 
perusahaan 

1.Melihat lamanya 
waktu program 
ERM telah 
berjalan 
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-International 
diversification 

-Dividend 
policy 

-Insider 
Ownership 

-Growth 
Opportunities 
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2.3 Kerangka Penelitian 
  

Variabel Independen 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

Dengan demikian, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran seperti gambar 

diatas. Dari kerangka tersebut dapat dilihat bahwa penulis ingin meneliti pengaruh 

Enterprise Risk Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap 

Enterprise Risk Management 
Disclosure (H1)  

(H2) 
Kualitas Pelaporan 

Keuangan (H2) 
(H 

Nilai 
Perusahaan + 

Variabel Dependen 

Profitabilitas 

Sales Growth 

Leverage 

Variabel Kontrol 

Ukuran Perusahaan  
(Size) 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 
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Nilai Perusahan pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2017. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 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 keagenan. 

 Manajemen risiko yang terintegrasi dapat membantu peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan agar perusahaan dapat memiliki posisi sebagai perusahaan yang 

unggul. ERM secara strategis mengelola risiko dengan mempertimbangkan efek 

interaktif dari berbagai risiko dengan tujuan menyeimbangkan portofolio risiko agar 

berada pada tingkat risiko yang dapat dikendalikan oleh perusahaan (Sanjaya & 

Linawati,2015).  

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 
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Perusahaan seperti yang dikatakan oleh Bertinetti, Cavezzali, dan Gardenal (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Gordon, Loeb dan Tseng (2009) dapat 

mendukung hipotesa yang ada dengan mengatakan bahwa Enterprise Risk 

Management Disclosure dianggap mengurangi risiko kegagalan perusahaan secara 

keseluruhan dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. 

ERM menyediakan struktur yang menggabungkan semua kegiatan manajemen risiko 

ke dalam satu kerangka terpadu yang memfasilitasi identifikasi saling ketergantungan 

tersebut. ERM memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk lebih menginformasikan 

kepada pihak luar profil risiko mereka dan juga berfungsi sebagai sinyal komitmen 

mereka terhadap manajemen risiko (Hoyt, Moore & Liebenberg, 2008) dan meyakini 

melalui penelitiannya bahwa ada relasi antara nilai perusahaan dengan penerapan 

ERM. Penelitian Hoyt (2008) pada perusahaan asuransi di Amerika Serikat secara 

statistic dan ekonomi ditemukan nilai perusahaan meningkat hingga 17% dengan 

penerapan ERM. 

H1: Enterprise Risk Management Disclosure berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan 

2.4.2 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 
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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. 

Menurut Siagian, Siregar dan Rahadian (2013) asimetri informasi 

meningkatkan risiko yang dihadapi oleh pemegang saham. Perusahaan menyediakan 

informasi dan pengungkapan melalui laporan keuangan yang mencakup laporan 

keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan diskusi dan analisis manjemen untuk 

meminimalkan asimetri informasi. Nagar et al. (2003) berpendapat bahwa masalah 

pengungkapan adalah perhatian penting bagi investor. Kualitas pelaporan keuangan 

dapat dijadikan sinyal bagi investor sebagai informasi yang dilihat pemangku 

kepentingan dalam menilai suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut berjalan 

dengan baik atau tidak 

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 
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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. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 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. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Sugiyono (2012) data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari catatan, bukti, 

laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan bank yang 
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dipublikasikan di BEI dengan periode penelitian 2015 – 2017. Data tersebut diperoleh 

melalui situs www.idx.co.id   

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi 

silang (cross section). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek 

dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk 

dalam sektor perbankan. Sampel yang digunakan adalah seluruh bank yang terdaftar di 

BEI tahun 2015 – 2017. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive  sampling menurut  Sugiyono  (2012)  adalah  teknik  

penentuan  sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan untuk 

pertimbangan pemilihan sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Bank yang telah terdaftar di BEI dari periode 2015 sampai dengan 2017. 

2. Bank yang mempublikasikan laporan tahunan selama dari tahun 2015 – 2017.  

3. Bank yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah.  

4. Memiliki kelengkapan data yang tersedia dari tahun 2015 – 2017. 

3.4 Operasional Variabel dan Pengukuran 

3.4.1 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2012) Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). 
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan Nilai perusahaan dapat 

diukur menggunakan Tobin’s Q. Rasio Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan 

rasio nilai pasar ekuitas (MVE) di tambah dengan Debt dan dibagi dengan total aset 

(Liebenberg dan Hoyt, 2008, 2011). Sehingga perhitungan nilai perusahaan dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

𝑄 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  

Keterangan: 

Q = nilai perusahaan 

MVE  = Jumlah Saham Beredar x Harga penutupan 

𝐷𝑒𝑏𝑡 = Total kewajiban 

 

 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat) (Sugiyono, 2012). 

Dengan kata lain, variabel independen merupakan variabel bebas yang setiap 

perubahannya akan mempengaruhi variabel dependen. Terdapat dua variable 

independen dalam penelitian ini yaitu: Enterprise Risk Management Disclosure dan 

Kualitas Pelaporan Keuangan 
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3.4.2.1 Enterprise Risk Management Disclosure 

Enterprise Risk Management Disclosure merupakan pengungkapan 

Manajemen Risiko Perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. 

Pengukuran dari variabel ERM menggunakan dummy, yang jika setiap komponen 

ERM dalam penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan diberi nilai 0 jika tidak 

diungkapkan. Pengungkapannya tercantum dalam laporan tahunan perusahaan dengan 

pencarian akronim, serta kata-kata individu yang sama dengan pengungkapan delapan 

komponen kerangka kerja berupa internal environment, objective settings, events 

identification, risk assessments, risk responses, control activities, information and 

communication, dan monitoring.  

3.4.2.2 Kualitas Pelaporan Keuangan 

Kualitas pelaporan keuangan adalah representasi akurasi dari kinerja 

keseluruhan pasar yang diwujudkan dalam bentuk return (Fanani, 2009). Variabel 

Kualitas Pelaporan Keuangan dalam penelitian ini diukur dengan relevansi nilai. 

Variabel relevansi nilai diukur dengan skema order dari adjusted R
2
. Rumus untuk 

menghitung relevansi nilai adalah sebagai berikut:   

Value Relevance = R2
jt 

Skema nilai dari adjusted R2 diperoleh dari persamaan berikut: 

RETjt = b0 + b1Earningsjt + b2DEarningsjt + ejt  

Keterangan : 
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RETjt : Return selama 15 bulan (Januari tahun t sampai Maret tahun t+1) akhir 

tahun fiscal perusahaan j 

Earningsjt : Laba sebelum item-item luar biasa perusahaan j tahun t 

DEarningsjt : Perubahan laba bersih perusahaan j tahun t dengan perusahaan j tahun 

t-1 

3.4.3 Variabel Kontrol 

3.4.3.1 Ukuran Perusahaan (Size) 

Menurut Gittman dan Zutter (2015), Firm Size adalah ukuran perusahaan yang 

diukur melalui besarnya aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan 

menunjukkan pengalaman dan kemampuan tumbuhnya suatu perusahaan yang 

mengindikasikan kemampuan dalam mengelola tingkat risiko (Sanjaya & Linawati, 

2015).  

Size perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Size yang besar memudahkan 

perusahaan dalam masalah pendanaan. Perusahaan umumnya memiliki fleksibilitas 

dan aksebilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan melalui pasar modal. 

Kemudahan ini bisa ditangkap sebagai informasi yang baik (Hidayati, 2010). Besarnya 

ukuran bank dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Size = Log (Total Aset) 
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3.4.3.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2016), indikator kinerja perusahaan terutama adalah profitabilias 

diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 

dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik  minat  investor  untuk  

berinvestasi  dalam  suatu  perusahaan  sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih 

luas pada laporan tahunan perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini memakai 

rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 = 	
𝑛𝑒𝑡	𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑥	100% 

3.4.3.3 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.  Leverage yang semakin besar 

menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula (Sambora, Handayani & 

Rahayu ,2014). Besarnya leverage diukur dengan perbandingan nilai buku total 

liabilitas dengan nilai pasar ekuitas.  

𝐷𝐸𝑅 = 	
𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  

Keterangan: 
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DER : Debt to Equity Ratio  

BVL : nilai buku dari total liabilitas 

BVE : nilai buku dari total ekuitas 

3.4.3.4 Sales Growth 

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai perubahan 

penjualan per tahun. Menurut Bhattacayya (1979) dalam  Hansen dan Juniarti (2014) 

Pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

pertumbuhan yang baik di masa depan sehingga perusahaan memiliki kemampuan 

dalam memberikan return saham yang tinggi kepada investor. Dimana hal ini akan 

direspon positif oleh investor dan meningkatkan harga saham dari perusahaan yang 

selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran Sales Growth dalam 

penelitian ini menggunakan proksi sebagai berikut : 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 	
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑡 − 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑡 − 1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑡 − 1 	𝑥	100% 
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Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 
Pengukuran 

DEPENDEN 

Nilai 
Perusahaan 

Nilai perusahaan 
merupakan persepsi 
investor terhadap potensi 
kemajuan sebuah 
perusahaan yang sering 
dikaitkan dengan 
perkembangan harga 
saham. 

𝑄 =
𝑀𝑉𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐵𝑉	𝑜𝑓	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐵𝑉	𝑜𝑓	𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Rasio 

INDEPENDEN 

Enterprise Risk 
Management 
Disclosure 

ERM dirancang untuk 
mengidentifikasi 
kejadian potensial yang 
dapat mempengaruhi 
perusahaan, dan 
mengelola risiko agar 
berada pada tingkat risiko 
yang dapat dikontrol oleh 
perusahaan, untuk 
memberikan keyakinan 
terhadap pencapaian 
tujuan perusahaan 
(COSO, 2004). 

1 = Mengungkapkan 
komponen ERM 

0 = Tidak mengungkapkan 
komponen ERM 

Dummy 

Kualitas 
Pelaporan 
Keuangan 

Kualitas pelaporan 
keuangan adalah 
representasi akurasi dari 
kinerja keseluruhan pasar 
yang diwujudkan dalam 
bentuk return (Fanani, 
2009). 

Value Relevance = R2
jt 

. 

Rasio 

KONTROL 

Ukuran 
Perusahaan 

(size) 

Firm Size adalah ukuran 
perusahaan yang diukur 
melalui besarnya aset 
yang dimiliki sebuah 
perusahaan 

Size = Log (Total Aset) 

 

Rasio 
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Profitabilitas Profitabilitas adalah hasil 
akhir dari sejumlah 
kebijakan dan keputusan 
manajemen perusahaan 
(Brigham dan Houston, 
2006) 

𝑅𝑂𝐴 = 	
𝑛𝑒𝑡	𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑥	100% 

Rasio  

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.   

 

 

𝐷𝐸𝑅 = 	
𝐵𝑉	𝑜𝑓	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐵𝑉	𝑜𝑓	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Rasio 

 

 

Sales Growth Sales Growth atau 
pertumbuhan penjualan 
didefinisikan sebagai 
perubahan penjualan per 
tahun. 

 

𝑆𝐺 = 	
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑡 − 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑡 − 1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑡 − 1
	𝑥	100% 

Rasio 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002). Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang 

dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah tersedia atau 

terdokumentasi. Data yang digunakan adalah data yang terdapat dalam laporan 

keuangan tahunan bank yang terdaftar di BEI dari tahun 2015, 2016, dan 2017, serta 

dipublikasikan melalui webside www.idx.co.id . 
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3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskrptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan 

probability Jarque-Bera (Winarno, 2011). statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  

menggambarkan  data  yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku  untuk  umum  atau  generalisasi (Sugiyono, 2012). 

Analisi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kesesuaian variabel 

yang diteliti dengan tolak ukur yang ada atau yang ditetapkan. 

Menurut Winarno (2011), perhitungan statistik deskriptif dapat ditampilkan 

sebagai berikut: 

a. Mean adalah rata rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan 

membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap) bila 

datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median merupakan ukuran 

tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier terutama bila dibandingkan 

dengan mean. 

c. Maximum adalah nilai terbesar dari data. 

d. Minimum adalah nilai terkecil dari data. 

e. Standard Deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

f. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 
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g. Kuartosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

h. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. 

3.6.2 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 

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: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄kn	 = Nilai Perusahaan 

𝛽H  = Konstanta 

𝛽¥	, 𝛽§, 𝛽¨, …	 = Koefisien variabel independent 

𝐸𝑅𝑀  = Enterprise Risk Management Disclosure 

𝑉𝑅  = Value Relevance 

𝑆𝑖𝑧𝑒  = Ukuran Perusahaan 

𝑅𝑂𝐴  = Profitabilitas 
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𝐷𝐸𝑅  = Leverage 

SG  = Sales Growth 

𝜀  = Estimasi Error 

i   = Cross Section Identifiers  

t   = Time Series Identifiers 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data  panel  diperkenalkan  oleh  Howles  pada  tahun  1950, merupakan data 

seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas  beberapa  waktu,  

sedangkan  data  pool,  sebenarnya  juga  data  panel,  kecuali masing-masing  kelompok 

dipisahkan  berdasarkan  objeknya  (Winarno, 2011). Data panel merupakan gabungan 

antara data runtun waktu yang merupakan data yang dikumpulkan selama periode 

waktu tertentu, dan data seksi silang yang merupakan data yang terdiri dari satu atau 

lebih variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu (Winarno, 2011). 

Nachrowi & Usman (2006) mengatakan terdapat tiga mcam model dalam analisis 

regresi data panel yaitu: 

1. Model Common Effect  : Teknik ini dilakukan hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu 

maka kita dapat menggunakan metode ordinary least square (OLS). 

2. Fixed Effect Model (MET) : Teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept. 
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Fixed Effect didasarkan pada adanya perbedaan intercept antara individu namun 

sama antar waktu. 

3. Random Effect Model (MER) : Pada Fixed Effect Model, terdapat konsekuensi 

mengenai berkurangnya derajat kebebasan yang akan mengurangi efisiensi 

parameter. Hal ini diatasi dengan metode random effect/variabel gangguan, 

dimana model akan mengestimasi data panel yang variabel gangguannya mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan individu. 

Untuk dapat menentukan model yang akan digunakan, maka data panel harus 

dianalisis menggunakan dua uji, yaitu:  

a. Uji Chow 

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan 

keputusan atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F 

dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR). Dengan hipotesis yang digunakan 

adalah (Widarjono, 2009): 

 Ho: Menggunakan model common effect 

 Ha : Menggunakan model fixed effect 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah Ho 

diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Chi Square > 0,05 dan Ha 

diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Chi Square < 0,05. Jika Ha 

diterima, maka model fixed effect lebih baik daripada common effct dan 

pengujian dilanjutkan ke uji hausman. 
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b. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed 

effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan oleh 

Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:  

Ho = Menggunakan model Random Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah Ho 

diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random > 0,05 dan Ha 

diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random < 0,05. Jika Ho 

ditolak maka model fixed effect lebih baik daripada random effect dan begitu juga 

dengan sebaliknya. 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, residual data tersedistribusi dengan normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji 

statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). 

Menurut Winarno (2011) dengan menggunakan program Eviews, terdapat dua 

cara untuk menguji normalitas data yaitu, dengan histogram residual dan uji Jarque-

Bera. Dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera untuk menguji normalitas 

data. Hipotesis yang akan diuji menurut Winarno (2011) adalah: 
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Ho : Nilai uji terdistribusi normal 

Ha : Nilai uji tidak terdistribusi normal 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujian yang dilakukan 

adalah:  

- Ho diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05  

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 
 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Santoso (2009) mengatakan, dalam sebuah model regresi yang akan digunakan 

untuk melakukan peramalan sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan 

peramalan yang seminimal mungkin. Dengan demikian, sebelum menggunakan sebuah 

model, model tersebut harus memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut sebagai 

asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisidas, dan uji autokorelasi. 

3.6.4.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Gujarati dan Porter (2010) 

menjelaskan bahwa, multikolinearitas suatu keadaan adanya hubungan linear antara 

variabel independen dalam regresi linear berganda. Sehingga uji multikolinieritas 

dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. 
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Menurut Gujarati dan Poter (2010), terdapat beberapa indikator yan menyebabkan 

terjadinya gejala multikolinieritas, yaitu: 

 

1. R2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

Nilai koefisien determinasi (R2) merupakan nilai yang menjelaskan seberapa kuat 

variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen cenderung tinggi, 

namun hanya sedikit variabel independen yang signifikan. 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel penjelas 

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi satu variabel 

independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang memiliki 

korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur multikolinearitas. 

Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut lolos uji 

multikolinearitas (Gujarati dan Porter, 2010) 

3.6.4.2 Uji Autokorelasi 

Mulyono (2006) mengatakan bahwa autokorelasi merupakan keadaan terjadinya 

hubungan antara error term pada satu observasi dengan error term pada observasi yang 

lain yang mengakibatkan variabel terikat pada satu observasi berhubungan dengan 

observasi yang lain. Menurut Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara error pada periode t dengan 

error pada periode sebelumnya. 
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Terdapat beberapa cara untuk memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi, salah 

satunya dengan uji durbin-watson (Winarno, 2011). Hipotesis yang dibangun pada uji 

durbin-watson yaitu: 

Ho : Tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Ha : Terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46 

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46 

3.6.4.3 Heteroskesdastisitas 

Widarjono (2009) menjelaskan bahwa heteroskedastisitas adalah kondisi dimana 

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. Apabila varian dari variabel gangguan adalah konstan 

maka hal ini disebut homoskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 

2011). Winarno (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam mengidentifikasi keadaan heteroskedastisitas. Salah satu metode 

yang dapat digunakan adalah uji park yaitu dengan melihat nilai probabilitas masing-

masing variabel independen melalui uji T, dimana setelah melakukan perubahan 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 54 

  Indonesia Banking School 

variabel dependen menjadi log (residual)2. Hipotesis yang dibangun pada uji park 

adalah: 

Ho: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Ha: Terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2007) dalam membangun hipotesis 

diatas dengan signifikansi/α sebesar 5%, yaitu:  

- Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 
  

- Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≤ 0.05 
 
3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji Determinasi (R2)  

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti 

semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel denpenden. Adjusted R2 menyatakan proporsi atau persentase dari total 

variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 

2011). 

3.7.2 Uji T (Uji Parsial) 

Widarjono (2009) menjelaskan dalam statistik, hipotesis yang ingin uji 

kebenarannya tersebut biasanya dibandingkan dengan hipotesis yang salah dan 

kemudian akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (null 
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hypothesis) disimbolkan dengan Ho dan hipotesis yang benar dinyatakan sebagai 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) yang dengan simbol Ha. Dalam menguji 

kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika mengembangkan uji t. 

Widarjono (2009) juga mengatakan bahwa, uji t merupakan suatu prosedur yang 

hasil sampel dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis 

nol (Ho). Keputusan untuk menerima atau menolak Ho dibuat berdasarkan nilai uji 

statistik yang diperoleh dari data.  

Uji keberartian koefisien (βi) dilakukan dengan statistik-t. Hal ini digunakan 

untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Adapun 

model hipotesis yang dapat dibangun oleh hipotesis 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki 

hipotesis positif (Widarjono, 2009). Pengujian  ini  dilakukan  dengan  melihat  nilai  

taraf  signifikan  atau value. Pengujian  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  

t  probabilitas  masing-masing koefisien regresi dengan signifikasi sebesar α = 5%  

atau dengan melihat t hitung (Ghozali, 2011). Berikut kriteria penerapan hipotesis yang 

diajukan: 

a.Menyusun formulasi hipotesa 1 sisi :  

Ho1:β1 ≤ 0 berarti variabel Enterprise Risk Management Disclosure tidak berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Ha1: β1 >  0,  berarti  variabel  Enterprise Risk Management Disclosure berpengaruh  

positif  terhadap nilai perusahaan. 

Ho2: β2 ≤ 0 berarti variabel Kualitas Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 
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Ha2: β2 > 0, berarti variabel Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian dan penjelasan proses pengolahan data dan anlisa hasil 

olahan data tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan di Indonesia yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode waktu tahun 2015-2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukkan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini.  

Tabel 4.1.  

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Bank yang terdaftar di BEI dari periode 2014 - 2017 43 

Bank yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak listing 
pada tahun 2015-2017 dan tidak menyajikan mata uang 
dalam bentuk rupiah 

(3) 

Pengamatan Awal 40 

Periode observasi (Tahun) 3 

Jumlah observasi (gross) 120 

Observasi yang tidak memiliki data lengkap (30) 

Outlier (28) 

Total observasi dalam penelitian (Net) 62 

            Sumber: web.idx.id, data diolah oleh penulis, 2018 
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 Terdapat observasi sebanyak 62 observasi dengan sebelumnya melakukan 

outlier sebanyak 28 observasi yang dapat dilihat dalam tabel 4.1 dan dengan cara 

melihat residual plot pada software eviews 10. Adanya uji normalitas atas observasi 

yang digunakan, maka data outlier dibuat agar terdistribusi normal. Outlier adalah data 

yang memiliki karakteristik yang berbeda dan terlihat terlalu menyimpang dari data 

observasi lainnya. Keadaan ini dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang 

baik, sehingga data tersebut harus dikeluarkan. Setelah adanya outlier, data sudah bisa 

normal dan terbebas heterokedastisitas dengan data outlier sebanyak 28 observasi. Pada 

tabel 4.1. dapat diliat terdapat 40 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini, namun tidak semua perusahaan menyediakan data yang lengkap selama 3 tahun, 

sehingga penelitian ini menggunakan observasi unbalance. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik desktiptif yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran 

umum atau deskripsi variabel independen yang di uji pada penelitian ini, dimana dalam 

penelitian ini dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max.), nilai 

minimum (min.), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diuji dengan 

menggunakan alat bantu statistik Eviews10. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian 

statistik deskriptif, yang digunakan untuk melakukan analisis dengan melihat angka 

pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  
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Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 

4.2.1.1 Nilai Perusahaan 

Variabel Nilai Perusahaan yang disimbolkan dengan TobinsQ merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

dengan menggukan Eviews 10 sesuai pada tabel 4.2, variabel nilai perusahaan memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar 37.37647 dan nilai median sebesar 14.77545. Melalui 

hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai median. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan perbankan 

memiliki rata-rata yang tinggi.  

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum pada variabel nilai 

perusahaan sebesar 200.5829 dimiliki oleh Bank Nationalnobu Tbk pada tahun 2015, 

dan nilai minimum sebesar 0.150510 dimiliki oleh Bank Panin Syariah Tbk pada tahun 

2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank dengan nilai perusahaan tertinggi 
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adalah Bank Nationalnobu Tbk pada tahun 2015 dan nilai perusahaan terendah adalah 

Bank Panin Syariah Tbk pada tahun 2017. Probability Jarque-Bera sebesar 42.17394 

lebih besar dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi normal. 

4.2.1.2 Enterprise Risk Management Disclosure 

Variabel Enterprise Risk Management Disclosure merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini yang disimbolkan dengan ERM. Enterprise Risk 

Management Disclosure  dilihat dari pengungkapan penerapan ERM dalam 

perusahaan. Berdasarkan tabel 4.2, nilai rata-rata (mean) untuk Enterprise Risk 

Management Disclosure sebesar 0.659274 dan nilai standar deviasi sebesar 0.132306. 

Nilai rata-rata (mean) untuk variabel Enterprise Risk Management Disclosure lebih 

besar dibandingkan nilai standar deviasi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa data 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, 

terdapat 3 perusahaan dengan Enterprise Risk Management Disclosure sebesar 

1.000000 yaitu, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia Tbk dan Bank Victoria 

International Tbk sedangkan terdapat 1 perusahaan dengan Enterprise Risk 

Management Disclosure  terendah sebesar 0.375000 yaitu Pan Indonesia Tbk pada 

tahun 2015. 

4.2.1.3 Kualitas Pelaporan Keuangan 

Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan juga merupakan variabel independen 

dalam penelitian ini dan disimbolkan dengan VR. Nilai rata-rata (mean) pada variabel 

Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 0.61454 dan nilai standar deviasi sebesar 
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0.059681. Nilai rata-rata (mean) variabel Kualitas Pelaporan Keuangan lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. Probability Jarque-Bera sebesar 79.07643 lebih 

besar dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi normal. 

4.2.1.4 Ukuran Perusahaan 

Variabel Ukuran Perusahaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini 

yang disimbolkan dengan SIZE. Nilai rata-rata (mean) pada variabel Ukuran 

Perusahaan sebesar 8.756335 dan nilai standar deviasi sebesar 1.743030. Dengan 

melihat angka tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan data dalam variabel 

ini terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, nilai maksimum pada varibel ukuran 

perusahaan sebesar 12.85255 dimiliki oleh Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2016 dan 

dengan nilai minimum sebesar 6.372744 dimiliki oleh Bank Ina Perdama Tbk pada 

tahun 2016. Probability Jarque-Bera sebesar 13.37766 lebih besar dari 0.05 yang 

berarti data sudah terdistribusi normal. 

4.2.1.5 Profitabilitas 

Variabel Profitabilitas merupakan variabel kontrol di dalam penelitian ini yang 

disimbolkan dengan ROA. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel 4.2. pada variabel 

Profitabilitas yaitu sebesar 0.009492 dan nilai standar deviasi sebesar 0.022551. Dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi, hal ini menunjukkan data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik.  
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Selanjutnya, perusahaan dengan Profitabilitas tertinggi adalah Bank Rakyat 

Indonesia Tbk pada tahun 2015 dengan nilai maksimum sebesar 0.041900. Perusahaan 

dengan Profitabilitas terendah adalah Bank Panin Syariah Tbk pada tahun 2017 dengan 

nilai minimum sebesar -0.107700. Probability Jarque-Bera sebesar 572.9743 lebih 

besar dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi normal. 

4.2.1.6 Leverage 

Variabel Leverage merupakan variabel kontrol pada penelitian ini dan 

diproksikan dengan rasio DER. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel 4.2 untuk rasio 

DER sebesar 6.985195 dan nilai standar deviasi sebesar 2.813279. Dapat dilihat bahwa 

nilia rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga 

hal ini menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Selanjutnya, perusahaan dengan nilai DER tertinggi adalah Bank Bukopin Tbk 

pada tahun 2015 dengan nilai maksimum sebesar 14.91590. Perusahaan dengan nilai 

rasio terendah dimiliki oleh Bank Ina Perdana Tbk pada tahun 2017 dengan nilai 

minimum 1.593744. Probability Jarque-Bera sebesar 8.186889 lebih besar dari 0.05 

yang berarti data sudah terdistribusi normal. 

4.2.1.7 Sales Growth 

Variabel Sales Growth merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini dan di 

simbolkan dengan SG. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel Sales Growth berdasarkan 

tabel 4.2. sebesar 0.067244, dan nilai standar deviasi sebesar 0.172212. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan dengan nilai 
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standar deviasi, sehingga data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Probability 

Jarque-Bera sebesar 899.5123 lebih besar dari 0.05 yang berarti data sudah 

terdistribusi normal. 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Proses pertama penentuan model regresi data panel dilakukan dengan melakukan 

Uji Chow, untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan common effect 

atau fixed effect. Berikut ini adalah hasil dari Uji Chow:  

Table 4.3. 

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. Karena Ha diterima, maka proses 

penentuan model regresi dilanjutkan dengan melakukan Uji Hausman. Berikut ini 

adalah hasil dari Uji Hausman:  
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Tabel 4.4. 

Hasil Uji Hausman 

 

  

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. 

 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi data panel digunkan dalam penelitian ini, dan sebelum 

melakukan analisis regresi data panel, harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik 

dibutuhkan agar model regresi yang digunakan valid dan memenuhi kriteria BLUE 

(Best, Linear, Unbiased, Estimated).  

4.2.3.1 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 
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panel. Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas Jarque-

Bera diatas 0,05 atau 5%. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1. yang merupakan hasil dari uji normalitas yang 

dilakukan dengan menggunakan Eviews10, menunjukkan bahwa residual data telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini dapat dilihat melalui nilai probability sebesar 

0.050390 yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 

atau 5%. Pada awal pengujian, penelitian ini menggunakan 90 observasi, namun data 

belum terdistribusi dengan normal. Kemudian dilakukan outlier dengan mengeluarkan 

28 obsevasi sehingga baru diperoleh data yang terdistribusi normal dengan jumlah 

observasi sebanyak 62. 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 66 

  Indonesia Banking School 

4.2.3.2 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 terbebas dari unsur 

multikolinieritas. Hubungan atau korelasi antar variabel tidak boleh melebihi 0.80 agar 

terhindar dari multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:  

Tabel 4.5.  

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. 

4.2.3.3 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 

 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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harus berada diantara du dan 4-du seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. 

Berikut adalah hasil uji autokorelasi:  

Tabel 4.6. 

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. 

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

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 
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nilai probabilitas Chi-Square harus lebih besar dari nilai signifikansi/ α yaitu sebesar 

0.05. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji White:  

Tabel 4.7. 

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. 

4.2.4 Analisis Regresi Linear 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 

Analisa hasil dari model regresi dalam penelitian ini menggunakan data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.8. 

Hasil Persamaaan Regresi 

Variabel Expected 
Sign 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C  273.0835 4.934932 0.0000 

ERM + -57.73122 -1.510652 0.1366 

VR + -3.012643 -0.043674 0.9653 

SIZE + -16.75295 -3.437162 0.0011 

ROA + 617.2650 3.470448 0.0010 

DER - -8.469250 -3.776774 0.0004 

SG + 45.87090 2.786726 0.0073 

F-statistic  5.950312   

Prob(F-statistic)  0.000077   

R-square  0.393618   

Adjusted R-square  0.327467   

Number of Obs  62   

Variabel Dependen: nilai perusahaan (TobinsQ) diukur dengan tobin’s q yaitu market 
value of equity ditambah total kewajiban dan dibagi dengan total aset. 

Variabel Independen: (i) Enterprise Risk Management Disclosure (ERM) merupakan 
dummy yang jika setiap pengungkapan ERM akan diberi nilai 1 dan diberi nilai 0 jika 
tidak diungkapan, (ii) kualitas pelaporan keuangan (VR) diukur menggunakan value 
relevance yang merupakan R2 dengan skema R2 diperoleh dari Return saham selama 15 
bulan, laba sebelum pajak ditambah dengan perubahan laba bersih tahun berjalan dan 
tahun sebelumnya  

Variabel Kontrol: (i) ukuran perusahaan (SIZE), diukur dengan logaritma natural (ln) 
total aset, (ii) Profitabilitas (ROA), diukur dengan net income dibagi dengan total asset 
dikalikan 100%, (iii) Leverage (DER) diukur dengan total liabilitas dibagi dengan total 
ekuitas, (iii) Sales growth (SG) diukur dengan penjualan tahun tersebut dikurang 
penjualan tahun t-1 dibagi dengan penjualan tahun t-1 dan dikalikan dengan 100% 

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 10, 2018 
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

𝑭𝑽𝒊𝒕	 = 	273.0835 − 57.73122	𝑬𝑹𝑴𝒊𝒕 − 3.012643	𝑽𝑹𝒊𝒕 − 16.75295	𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕

+ 617.2650	𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 	− 8.469250	𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 45.87090	𝑺𝑮𝒊𝒕 	+ 	𝜺 

Berikut ini adalah interpretasi dari persamaan diatas:  

a) Apabila Enterprise Risk Management Disclosure (ERM), kualitas pelaporan 

keuangan (VR), ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), leverage (DER), 

dan sales growth  (SG) diasumsikan 0 (nol), maka nilai perusahaan (FV) yang 

dihasilkan sebesar 273.0835. 

b) Besarnya koefisien regresi untuk ERM adalah -57.73122. Hal ini menunjukkan 

jika Enterprise Risk Management Disclosure (ERM) naik satu satuan, maka nilai 

perusahaan akan berkurang sebesar 57.73122	 dan berlaku juga sebaliknya, dengan 

asumsi variabel lain adalah nol. 

c) Besarnya koefisien regresi untuk VR adalah -3.012643. Hal ini menunjukkan jika 

Kualitas Pelaporan Keuangan (VR) naik satu satuan, maka nilai perusahaan akan 

berkurang sebesar 3.012643	dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel 

lain adalah nol. 

d) Besarnya koefisien regresi untuk SIZE adalah -16.75295. Hal ini menunjukkan 

jika ukuran perusahaan (SIZE) naik satu satuan, maka nilai perusahaan akan 

berkurang sebesar 16.75295	dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel 
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lain adalah nol. 

e) Besarnya koefisien regresi untuk ROA adalah 617.2650. Hal ini menunjukkan jika 

profitabilitas (ROA) naik satu satuan, maka nilai perusahaan akan bertambah 

sebesar 617.2650	dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah 

nol. 

f) Besarnya koefisien regresi untuk DER adalah -8.469250. Hal ini menunjukkan 

jika DER naik satu satuan, maka nilai perusahaan akan berkurang sebesar 

8.469250	dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

g) Besarnya koefisien regresi untuk SG adalah 45.87090. Hal ini menunjukkan jika 

sales growth (SG) naik satu satuan, maka nilai perusahaan akan bertambah sebesar 

45.87090	dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 
 

4.2.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen didalam suatu persamaan 

regresi. Besarnya nilai Adjusted R-squared dalam penelitian ini adalah 0.327467 atau 

32,7467%. Sehingga Enterprise Risk Management Disclosure (ERM) dan Kualitas 

Pelaporan Keuangan (VR) hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan sebesar 32,7467%, sisanya sebesar 67,2533% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model.  
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4.2.6 Uji Hipotesis 

4.2.6.1 Uji T (Uji Parsial) 

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. Penjelasan hasil uji t yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:  

1. 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. 

2. 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 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 73 

  Indonesia Banking School 

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. 

4.3 Analisis Hasil 

4.3.1 Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa Enterprise 

Risk Management Disclosure 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 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 
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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).  

Penerapan ERM baru dapat diketahui hasilnya dalam kurun waktu yang panjang, 

sementara periode pengamatan dalam penelitian ini masih tergolong pendek yaitu 

hanya berlangsung selama 3 tahun. Penerapan ERM baru dapat dirasakan dalam jangka 

panjang, dimana perusahaan telah menerapkan dan mengkomunikasikan keseluruh lini 

manajemen atas dasar penyesuaian tingkat risiko dalam perusahaan sehingga 

perusahaan dapat memitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

4.3.2 Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa kualitas 

pelaporan keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil dari 

penelitian 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. 
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Disisi lain, perusahaan yang sudah memiliki nilai tinggi mungkin tidak melihat 

panduan dalam menentukan informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan. 

4.3.3 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengann penelitian 

yang telah dilakukan oleh Rudangga & Sudiara (2016) dan wahyudi, chuzaimah & 

Sugiarti (2016) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil dari Imron, 

Hidayat & Alliyah (2013) dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

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). 

Dampak yang akan terjadi dari hal tersebut adalah turunnya nilai saham pada 

perusahaan tersebut. Khasanah (2011) mengatakan Besar kecilnya perusahaan tidak 

mempengaruhi pada investor dalam menginvestasikan modalnya, akan tetapi investor 

lebih memilih perusahaan yang memberikan keuntungan. 
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4.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan . Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Hemuningsih (2013) dan Mardiyati (2012), namun tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Warouw, dkk (2016), dan Alamsyah (2017), yang mengatakan bahwa 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahan. 

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. 

Tujuan profitabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang tinggi sehingga pemodal dan pemegang saham akan 

meneruskan untuk menyediakan modal bagi perusahaan. Manfaat rasio profitabilitas 

tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak 

eksternal perusahaan, terutama pihak – pihak yang memiliki hubungan atau 

kepentingan dengan perusahaan.  
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4.3.5 Pengaruh Leverage  terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa leverage 

yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Bertinetti, Cavezzali & Gardenal (2013) dan Sanjaya & Linawati (2015) 

dimana leverage berpengaruh negatif signifikan 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).  

4.3.6 Pengaruh Sales Growth terhadap Nilai Perusahaan  

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa sales 

growth yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hansen & Juniarti (2014) dan Pantow, Murni & Trang (2015) yang 

menunjukan bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
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menunjukkan semakin besar sales growth maka nilai perusahaan juga akan semakin 

besar. 

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. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh Enterprise Risk 

Management Disclosure dan Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap nilai perusahaan 

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017, diperoleh beberapa 

hasil yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pihak perbankan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya untuk mengetahui mengenai pengaruh enterprise risk 

management dan kualitas pelaporan keuangan terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel enterprise risk 

management disclosure (ERM) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan bank yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2017. Selain itu, variabel 

kualitas pelaporan keuangan yang diproksikan oleh value relevance  tidak berpengaruh 
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negatif signifikan terhadap nilai perusahaan bank yang terdaftar di BEI periode 2015 – 

2017. 

Variabel Enterprise Risk Management Disclosure  dalam penelitian ini terbukti 

tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa 

investor lebih sering melihat perusahaan dari sisi kuantitatif daripada kualitatif, dan 

OJK telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perbankan untuk membentuk 

komite pemantau risiko.  

Variabel kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini terbukti tidak 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan 

yang memiliki nilai rendah akan memaksimalkan laporan keuangannya dengan 

mengungkapkan lebih banyak informasi yang konsisten. 

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa investor melihat 

prospek kerja dan hasil bukan hanya melihat seberapa besar perusahaan tersebut. 

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa pemegang saham 

ingin menanamkan modalnya kepada perusahaan dengan laba yang tinggi. 

Variabel leverage dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat hutang 

makan akan memperkecil nilai laba, sehingga kepercayaan investor akan berkurang 

sejalan dengan penurunan dividen. 
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Variabel sales growth dalam penelitian ini terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya 

pertumbuhan dalam penjualan, perusahaan terbukti mengalami pertumbuhan dan dapat 

dijadikan prospek perusahaan untuk dilihat oleh para pemegang saham. 

Dengan adanya hasil pada penelitian ini, perusahaan perbankan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dari aspek selain Enterprsie Risk Management 

disclosure dan kualitas pelaporan keuangan seperti meningkatkan profitabilitas, dan 

sales growth. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Enterprise Management Disclosure tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap 

nilai perusahaan bank.  

2. Kualitas Pelaporan keuangan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan bank. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

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 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 83 

  Indonesia Banking School 

DAFTAR PUSTAKA 

Aditya, Oka & Naomi, Prima (2017). Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan

 Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi dan Properti. Jurnal Bisnis dan

 Manajemen. Vol. 7(2) pp 167-180. 

Arisona, V. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Price Earning Ratio pada

 Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia, 1 

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta. 

Bertinetti, G. S., Cavezzali, E., & Gardenal, G. (2013). The effect of the enterprise risk

  management implementation on the firm value of European companies  

  (No. 10/2013). 

Brigham, Eugene F. And L.C. Gapenski. (2006). Intermediate Financial Management.

  7 th edition. Seaharbor Drive : The Dryden press. 

Brigham, E., & Houston,  joel f. (2011). Manajemen Keuangan (Kedelapan). Jakarta:

 Erlangga. 

Brigham, E,F & Weston, J,F. (2005). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi

 Kesembilan, Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta.  

Chariri, Anis dan Ghozali, Imam (2007). Teori Akuntansi, Edisi ke tiga, Universitas

 Diponegoro.  

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 84 

  Indonesia Banking School 

 (2017). Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and

 Performance: Excecutive Summary 

Dechow, P. and Dichev, I. 2002. “The Quality of Accruals and Earnings: The Role of

 Accrual Estimation Errors.” The Accounting Review 77 (2002), Supplement:

 35-59.  

Fanani, Z., 2009, Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu Dan

 Konsekuensi Ekonomis, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6, p: 20

 45.10. 	

Geovana, Rosella Selvilita dan Andayani. 2015. Pengaruh Growth Sales, 

Profitabilitas, Operating Leverage, dan Tax Rate terhadap Kebijakan Hutang. 

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi vol 4 no 4 

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang:

 Universitas Diponegoro	

Gilaninia, S, M. G. Chegini dan E. M. Mohtasham. 2012. Financial Reporting Quality

 and Investment Efficiency of Iran. Interdisciplinary Journal of Contemporary

 Research in Business. Vol 4(7) pp 218-222.  

Gitman, L.J dan Zutter, C.J. (2015). Principles of Managerial Finance. 14th Edition.

 Global Edition: Pearson Eduaction Limited Halimatusadiah, E., Sofianty, D.

 dan Ermaya, H.N. (2015). Effect of The Implementation of Good Corporate

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 85 

  Indonesia Banking School 

 Governance on Profitability. European Journal of Business and Innovation

 Research, 3(4), pp.19-35. 

Gordon, L.A., Loeb, M.P. & Tseng, C.Y. (2009). Enterprise Risk Management and

 Firm Performance: A contingency perspective. Journal of Accounting and

 Public Policy. Vol.28, pp 301-327 

Gujarati, D.N (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika Jakarta: Erlangga. 

Gujarati, D.N. dan Poter. D.C. 2010. Basic Econometrica. 5th ed.New York:

 McGraw-Hill.  

Hanafi, Mamduh M. 2004. Manajemen Keuangan Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.  

Hansen, Verawati & Juniarti (2014). Pengaruh Family Control, Size, Sales Growth, dan

 Leverage terhadap Profitabilitas dan Nilai perusahaan pada Sektor

 Perdangangan, Jasa dan Investasi. Business Acounting Review. Vol.2(1). 

Herawaty, Vinola (2008). Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating

 Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan.

 Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.10(2) pp 97-108. 

Hidayati, E. E. (2010). Analisis Pengaruh DER, DPR, ROE Dan Size Terhadap PBV

 Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bei Periode 2005-2007. Universitas

 Diponegoro, Semarang. 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 86 

  Indonesia Banking School 

Hoyt, R. E., Moore, D. L., & Liebenberg, A. P. (2008). The value of enterprise risk

  management:Evidence from the US insurance industry.  	

Hoyt, R. E., & Liebenberg, A. P. (2011). The value of enterprise risk management.

  Journal of Risk & Insurance, 78(4), pp 795–822.  	

Husnan, S. (2008). Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka

 Panjang).Yogyakarta: BPFE. 

Imron, G. S., Hidayat, R., & Alliyah, S. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Sosial 

 Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi, 

POTENSIO vol. 18(2) 

Jensen, Michael C. dan Meckling. William H., 1976, “Thery of The Firm: Managerial

 Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”, Jurnal of Financial

 Economics, Vol. 3(4), October pp. 305-360. 

Mardiyanto, H. (2009). Intisari Manajemen Keuangan. Jakarta: Grasindo. 

 

Nachrowi, D., & Usman, H. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometruka

 untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga penerbit universitas

 Indonesia. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan

 Emiten atau Perusahaan Publik 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 87 

  Indonesia Banking School 

Putri, M. E. D. (2012). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan 

dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Manajemen 

1(1): 1-10.  

Raharjo, T.B. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pelaporan

 Keuangan dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Investasi. Jurnal Ilmu Akuntansi

 Vol. 10, pp 391-404 

Rakhmawati, C. dan Mira. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Struktur Modal pada perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI. 

Sambora, M.N., Handayani, S.R., & Rahayu, S.M. (2014). Pengaruh Leverage dan

 Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Administrasi Bisnis Vol.8(1),

 pp. 1-10 

Sanjaya, C.K. & Linawati, Nanik (2015). Pengaruh Penerapan Enterprise Risk

 Management dan Variabel Kontrol terhadap Nilai Perusahaan di Sektor

 Keuangan. Finesta. Vol. 3(1). pp 52-57 

Santoso, S. (2009). Panduan lengkap menguasai statistik dengan spss 17. Jakarta: PT

 Elex Media Komputindo. 

Siagian, F., Siregar, S.V. & Rahadian, Y. (2013). Corporate Governance, Reporting

 Quality, and Firm Value: evidence from Indonesia Vol. 3(1), pp 4-20. 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif,

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 88 

  Indonesia Banking School 

 dan R & D. (Bandung). Alfabeta 

Utomo, S. T. (2009). PASTI (Preparedness Assement Tools for Indonesia). Jakarta:

 HFI dan MCMC. 

Widarjono. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: ekonosia. 

Winarno, W. . (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews (Ketiga).

 Yogayakarta: UPP STIM YKPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018



 89 

  Indonesia Banking School 

LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar Perusahaan Setelah Outlier 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk. 

2 AGRS Bank Agris Tbk. 

3 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

4 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

10 BINA Bank Ina Perdana Tbk. 

11 BJBR Bank Jabar Banten Tbk. 

12 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 

13 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

20 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

21 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

22 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 

23 BNLI Bank Permata Tbk. 

24 BSIM Bank Sinar Mas Tbk. 

26 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

27 BVIC Bank Victoria International Tbk. 

29 INPC Bank Artha Graha International Tbk. 

30 NAGA Bank Mitraniaga Tbk. 
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31 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

32 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 

33 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

34 PNBS Bank Panin Syariah Tbk. 

 Sumber: hasil olahan penulis 

Lampiran 2: Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
 
 
 
 
 
 
  
     
 

Lampiran 3: Hasil Uji Hausman  

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
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Lampiran 4: Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5: Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6: Hasil Uji Multikolinieritas 

 ERM VR SIZE ROA DER SG 

ERM  1.000000      

VR  -0.289472  1.000000     

SIZE -0.119298 0.179496  1.000000    
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Lampiran 7: Hasil Uji Autokorelasi 
  
  
  
  
  

 

 

Lampiran 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedasticity Test: Harvey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Lampiran 9: Hasil Regresi Data Panel 

 

  

Lampiran 10: Tabulasi Data 

Kode	 Tahun	 TobinsQ	 ERM	 VR	 SIZE	 ROA	 DER	 SG	

AGRO	 2017	 0.867023358	 0.625	 0.113580	 10.21285976	 0.0166	 4.247107755	 0.297366415	

AGRS	 2015	 105.4764277	 0.75	 0.113580	 6.625041498	 0.0017	 6.43676655	 0.272107825	

AGRS	 2016	 36.21269819	 0.75	 0.113580	 6.590230406	 0.0015	 6.091541399	 -0.08085624	

BABP	 2015	 111.1887423	 0.625	 0.113580	 7.084111495	 0.001	 6.105125617	 0.251653972	

BABP	 2016	 7.207175558	 0.625	 0.113580	 7.115861664	 0.0011	 10.55930894	 0.112414484	

BABP	 2017	 13.86307807	 0.625	 0.113580	 7.029631052	 -0.0747	 7.547452074	 -0.045035166	

BACA	 2015	 96.25021693	 0.625	 0.113580	 7.084904895	 0.011	 10.54263558	 0.420707841	

BACA	 2016	 46.00587229	 0.625	 0.113580	 7.152515036	 0.01	 9.803788478	 0.108834413	

BACA	 2017	 23.05578651	 0.625	 0.113580	 7.213503758	 0.0079	 10.60865913	 0.041834588	

BBCA	 2015	 56.01385259	 0.625	 0.005290	 8.77405854	 0.038	 5.600510572	 0.075631186	

BBCA	 2016	 57.29806667	 0.625	 0.005290	 8.830421047	 0.04	 4.973219124	 0.071027512	

BBHI	 2015	 	       

BBHI	 2016	 0.81451782	 0.625	 0.113580	 12.31354307	 0.0053	 4.39135115	 -0.097471907	
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BBHI	 2017	 0.820940571	 0.75	 0.113580	 12.39072743	 0.0069	 4.584004295	 -0.01417379	

BBKP	 2015	 69.58744083	 0.625	 0.033263	 7.974817857	 0.0075	 14.91590379	 0.179415581	

BBKP	 2016	 57.51527438	 0.625	 0.033263	 8.011900458	 0.0054	 13.87381621	 0.127746116	

BBKP	 2017	 51.30248018	 0.625	 0.033263	 8.027117102	 0.0009	 14.74844724	 0.031980498	

BBNI	 2017	 21.15060951	 0.75	 0.005290	 8.850848379	 0.027	 5.788579708	 0.098226841	

BBRI	 2015	 126.7408018	 0.625	 0.005290	 8.943705336	 0.0419	 6.764944903	 0.136068737	

BBTN	 2015	 8.895768209	 0.625	 0.005290	 8.235042351	 0.0161	 11.39583446	 0.166248042	

BBTN	 2016	 9.457456146	 0.625	 0.005290	 8.330755552	 0.0176	 9.556919785	 0.141564631	

BBTN	 2017	 15.32172775	 0.625	 0.005290	 8.417247873	 0.0171	 10.33711751	 0.11788415	

BINA	 2015	 	       

BINA	 2016	 74.60285898	 0.625	 0.113580	 6.372744326	 0.0102	 3.887227188	 0.073969072	

BINA	 2017	 136.046398	 0.625	 0.113580	 6.494619958	 0.0082	 1.593743979	 0.026542704	

BJBR	 2015	 88.85920061	 0.625	 0.033263	 7.947911036	 0.0204	 9.806153572	 0.148716137	

BMAS	 2015	 1.129566154	 0.625	 0.113580	 9.72786128	 0.011	 5.301761877	 0.16766516	

BMAS	 2016	 4.201836271	 0.625	 0.113580	 9.738900919	 0.0167	 3.931143483	 0.067501444	

BMAS	 2017	 1.09573809	 0.625	 0.113580	 9.78210305	 0.016	 4.210004552	 -0.052562966	

BMRI	 2015	 11.4509428	 1	 0.005290	 8.959071653	 0.0315	 6.161079274	 0.142600231	

BMRI	 2016	 14.92961617	 1	 0.005290	 9.016492644	 0.0195	 5.37628863	 0.072005162	

BMRI	 2017	 23.76186812	 1	 0.005290	 9.051037022	 0.0272	 5.223498744	 0.02989066	

BNBA	 2015	 0.881763858	 0.5	 0.113580	 12.81738466	 0.0133	 4.322502302	 0.24369111	

BNBA	 2016	 0.882141977	 0.5	 0.113580	 12.85255156	 0.0152	 4.491904307	 0.085822581	

BNBA	 2017	 0.893089846	 0.625	 0.113580	 12.8460077	 0.0173	 4.147751221	 -0.054910372	

BNGA	 2015	 7.140487361	 0.75	 0.005290	 8.378123886	 0.0047	 7.328255133	 0.072353019	

BNGA	 2016	 9.649243002	 0.75	 0.005290	 8.383046106	 0.0109	 6.061926959	 -0.0445415	

BNGA	 2017	 13.60137585	 0.75	 0.005290	 8.425380046	 0.017	 6.20698963	 -0.043201839	

BNII	 2015	 8.249935615	 0.625	 0.332630	 8.197608604	 0.0101	 9.011823022	 0.037736419	

BNII	 2016	 14.70371371	 1	 0.005290	 8.221880631	 0.016	 7.648488015	 0.068900703	

BNII	 2017	 11.20320875	 1	 0.005290	 8.238681994	 0.0148	 7.339502162	 -0.004083204	

BNLI	 2015	 7.044189686	 0.625	 0.005290	 8.261713233	 0.002	 8.710884277	 0.041106478	

BNLI	 2016	 8.30637783	 0.625	 0.033263	 8.218870187	 -0.049	 7.581176412	 -0.121065946	

BNLI	 2017	 12.67113131	 0.75	 0.033263	 8.171224224	 0.006	 5.895548745	 -0.944171057	

BSIM	 2016	 42.84414509	 0.5	 0.033263	 7.494051938	 0.0172	 5.969917695	 0.222376678	

BSIM	 2017	 44.78814368	 0.5	 0.033263	 7.482931838	 0.0126	 5.276408576	 0.053225773	

BTPN	 2015	 173.7512412	 0.625	 0.033263	 7.908697626	 0.031	 4.600250046	 -0.023780913	

BTPN	 2016	 169.5170678	 0.625	 0.033263	 7.960810217	 0.031	 4.331171607	 0.002505139	
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BTPN	 2017	 151.2216564	 0.625	 0.033263	 7.979957211	 0.021	 4.245574784	 -0.028593802	

BVIC	 2015	 32.79494454	 0.625	 0.113580	 10.36643576	 0.0065	 9.524381532	 0.000253812	

BVIC	 2016	 27.80832784	 0.625	 0.033263	 10.41497304	 0.0052	 8.443498079	 0.073020101	

BVIC	 2017	 0.919170823	 1	 0.033263	 10.45977849	 0.0064	 8.601897673	 0.061021727	

INPC	 2015	 9.807358452	 0.625	 0.113580	 7.400006651	 0.0033	 8.082190132	 0.07370919	

INPC	 2017	 	       

NAGA	 2015	 0.895119959	 0.5	 0.113580	 12.30924791	 0.0071	 8.51932385	 0.419422357	

NAGA	 2016	 0.90828304	 0.5	 0.113580	 12.34480382	 0.0076	 9.885628521	 0.011724972	

NAGA	 2017	 0.908264468	 0.5	 0.113580	 12.39696818	 0.0037	 9.880762009	 -0.040206211	

NISP	 2015	 13.00485912	 0.625	 0.033263	 8.080916408	 0.0168	 6.341286611	 0.156994031	

NISP	 2016	 18.04335938	 0.625	 0.033263	 8.140496544	 0.0185	 6.0846027	 0.110670588	

NISP	 2017	 14.8471799	 0.625	 0.033263	 8.18688279	 0.0196	 6.058917469	 0.082344913	

NOBU	 2015	 200.5829493	 0.625	 0.113580	 6.826293645	 0.0038	 4.634709303	 0.300473027	

PNBN	 2015	 17.07891868	 0.375	 0.005290	 8.26273706	 0.0131	 7.397426006	 0.086711693	

PNBN	 2016	 17.42962887	 0.625	 0.005290	 8.299234941	 0.0169	 4.823695732	 0.028721405	

PNBN	 2017	 13.68932952	 0.625	 0.005290	 8.329482893	 0.0161	 4.884520927	 0.006746971	

PNBS	 2017	 0.150509629	 0.625	 0.005290	 6.935974309	 -0.1077	 2.385224388	 0.144668862	
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Email      : almirasalsabila210@gmail.com 

 

Adress     :Jalan pondok labu ID no 6 Jakarta 

                       Selatan 12450 

Basic Activist Training Program

Intermediate Leadership Training 

Program

Speaker of Training for Trainee

Rindam Jaya Military Training

The British Institute - Pre Intermediate

Mini Bank Training (Bank Mandiri)

Competence of General Banking Level 1

Public Speaking Training

Bank Indonesia KPw Nusa Tenggara Barat 

Bank Mandiri                                                

 (Human Capital & General Affair 

Division)

Team Work      

Adaptability

Creativity

Positivity

⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁

Ms. Word   

Ms.Excel

Ms. Power Point

Eviews

⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁

Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure..., Almira Salsabila, Ak.-Ibs, 2018




