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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, hal ini 

ditunjukkan dengan dukungan kuat pemerintah pusat untuk mengekang 

ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah) sehingga meningkatkan 

peran industri manufaktur di Indonesia. Karena, pada dasarnya perusahaan terbagi 

2 yaitu sektor swasta dan sektor pemerintahan. Dengan berkembangnya dunia 

bisnis, saat ini setiap perusahaan mementingkan sebuah keunggulan kompetitif. 

Tetapi, dengan terjadinya persaingan ini membuat adanya dinamika bisnis yang 

berubah-ubah dimana perusahaan membutuhkan investor untuk mengembangkan 

usahanya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, perusahaan tentu saja akan dihadapkan 

pada situasi dimana nilai perusahaan akan meningkat atau bahkan menurun. Seperti 

yang dikutip dalam www.investasi.kontan.co tahun 2016 pada PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk (AISA), pergerakan saham AISA dua hari berturut-turut turun 

lebih dari 9%. Sejak pertengahan tahun lalu harga saham AISA secara perlahan 

sudah menunjukkan penurunan dari harga tertinggi dilevel 2,215 hingga jatuh pada 

angka 1,120. Kasus lain terjadi pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), 

harga saham MLBI tercatat turun 1,04% menjadi Rp 9.500 per saham dari Rp 9.600 

per saham. Dari kasus diatas terkait turunnya harga saham, dapat disimpulkan 

bahwa harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Perusahaan yang 

kinerja keuangannya baik mengakibatkan sahamnya banyak diminati investor dan 

http://www.investasi.kontan.co/
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mendatangkan keuntungan bagi pemegang saham, sebaliknya jika nilai perusahaan 

pada titik rendah akan merugikan pemegang sahamnya dan akan mempengaruhi 

keberlangsungan suatu perusahaan.  

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui berbagai aspek, salah 

satunya melalui harga saham. Menurut Margaretha (2011), harga saham perusahaan 

mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang 

dimiliki. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan 

modalnya ke pasar perusahaan tersebut (Haruman, 2008). Beberapa tahun terakhir 

penelitian tentang nilai perusahaan banyak dikaitkan dengan Leverage (Analisa, 

2011), Price Earning Ratio (Truong, 2009), Prasetyorini (2013), Sujoko dan 

Soebiantoro (2007), Kusumajaya (2011), ROE (Satria dan Hatta, 2015), ERM 

Disclosure (Meizaroh, 2011), IC Disclosure (Asni, 2007).  

Enterprise Risk Management (ERM) menurut Hery (2015) adalah sebuah proses 

manajemen resiko perusahaan yang dirancang dan diimplementasikan ke dalam 

setiap strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.  ERM secara 

prosedur mengelola resiko dengan mempertimbangkan efek interaktif dari berbagai 

resiko dengan tujuan menyeimbangkan portofolio risiko agar berada pada tingkat 

resiko yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dengan menerapkan ERM 

perusahaan memberikan jaminan perlindungan bagi investor karena resiko yang 

dihadapi perusahaan telah dikelola secara terstruktur.  

Perusahaan yang menerapkan ERM memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi 

daripada perusahaan yang tidak menerapkan ERM. Dengan ini tujuan utama ERM 
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adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaan (Fraser dan 

Simkins, 2010). Implementasi Enterprise Risk Management (ERM) dalam suatu 

perusahaan dapat membantu dalam mengendalikan aktivitas manajemen sehingga 

perusahaan dapat meminimalisir terjadinya fraud yang merugikan perusahaan. 

Pengungkapan ERM merupakan informasi pengelolaan resiko yang dilakukan oleh 

perusahaan dan mengungkapkan dampak perusahaan dimasa yang akan datang. 

Isi dari pelaporan keuangan merupakan akun-akun kinerja keuangan perusahaan 

yang dirasa kurang menjelaskan tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Bahkan kondisi terbaru, jika ada berkurang atau hilangnya aktiva tetap dalam 

neraca perusahaan maka tidak menyebabkan hilangnya penghargaan pasar terhadap 

perusahaan mereka. Hal ini mencerminkan banyaknya perusahaan yang memiliki 

aktiva berwujud yang tidak signifikan dalam laporan keuangan namun penghargaan 

pasar atas perusahaan tersebut sangat tinggi (Rupert, 1998). Salah satu nilai 

knowledge based business adalah konsep modal intelektual (intellectual capital) 

yang merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan 

(Abidin, 2000). Adanya pengungkapan intellectual capital dalam laporan keuangan 

perusahaan, berdampak terhadap keunggulan perusahaan karena pihak luar 

mengetahui nilai lebih (value added) perusahaan. Intellectual Capital (IC) adalah 

kajian penelitian baru yang menarik dan mendapatkan perhatian besar dari kalangan 

berbagai disiplin ilmu. Hal ini didukung juga dengan pertumbuhan ekonomi yang 

berbasis pada pengetahuan (knowledge-based economy). Intelllectual capital terdiri 

dari human capital efficiency (HCE), structural capital efficiency (SCE) dan 

relational capital (RC). Bagi pihak manejemen perusahaan, pengungkapan 
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Intellectual capital dalam laporan keuangan perusahaan akan digunakan sebagai 

penentu sikap dan keputusan dalam perusahaan. 

Hubungan antara nilai perusahaan dan penerapan ERM telah dibuktikan secara 

empiris oleh Hoyt dan Liebenberg (2008). Hasilnya mendukung bahwa ERM akan 

meningkatkan nilai perusahaan sebesar 3,6%-17% lebih tinggi dari perusahaan 

yang tidak menerapkan ERM. Bertinetti et al. (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. Selain itu penelitian mengenai Intellectual Capital (IC) juga 

banyak dibahas salah satunya Sudibya dan Restuti (2014) berhasil membuktikan 

bahwa Intellectual Capital berpengaruh langsung pada nilai perusahaan. Ini berarti 

pasar telah memberikan penilaian yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki 

Intellectual Capital yang lebih tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian 

Widarjo (2011), yang menunjukkan bahwa pasar tidak memberikan nilai yang lebih 

tinggi terhadap perusahaan yang memiliki Intellectual Capital yang tinggi. 

Intellectual Capital terbukti tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

melakukan penawaran umum saham perdana. 

Dari hasil penelitian sebelumnya, sebagian peneliti menjelaskan ERM dan IC 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan sebagian lagi menyatakan 

tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini mengukur pengaruh pengungkapan 

Enterprise Risk Management (ERM) dan pengungkapan Intellectual Capital (IC) 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan replikasi yang 
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dilakukan oleh Devi et al. (2017) didalam penelitian tersebut disarankan untuk 

melakukan penelitian kembali karena pengungkapan ERM dan IC masih jarang 

dilakukan di Indonesia sehingga dampak nyata dari pengungkapan ERM dan IC 

terhadap nilai perusahaan belum banyak dibuktikan secara konkret berdasarkan 

hasil-hasil penelitian. Perusahaan manufaktur dipilih karena pada kurun waktu 

terakhir mengalami laju pertumbuhan yang meningkat dan terdiri dari berbagai sub 

sektor industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara 

keseluruhan. Perusahaan manufaktur mempunyai jumlah perusahaan terbanyak di 

Bursa Efek Indonesia. Serta kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur lebih 

banyak atau mendominasi jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, salah 

satunya menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diolah 

Kemenperin, investasi sektor manufaktur pada 2017 juga merosot dari tahun 2016 

yang mencapai Rp335,8 triliun. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, investasi 

sektor manufaktur selalu tumbuh. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Apakah pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) mempengaruhi 

nilai perusahaan? 

2. Apakah pengungkapan Intellectual Capital (IC) mempengaruhi nilai 

perusahaan? 

https://www.cnnindonesia.com/tag/bkpm
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuktikan secara empiris pengaruh: 

1. Pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengungkapan Intellectual Capital (IC) terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan literatur 

akuntansi mengenai pengaruh pengungkapan ERM dan IC terhadap nilai 

perusahaan, serta menjadi acuan atau sumber dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan seluruh perusahaan mampu 

menerapkan ERM dan IC agar investor mengetahui informasi mengenai 

prospek nilai perusahaan. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam 

mempertimbangkan pembuatan aturan mengenai pentingnya pengungkapan 

ERM dan IC untuk memperkecil adanya asimetri informasi khususnya bagi 

perusahaan manufaktur yang belum memiliki aturan khusus terkait hal 

tersebut. 

4. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi 

investor dalam memutuskan untuk melakukan investasi 


