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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Enterprise Risk Management (ERM) 

Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh organisasi. 

Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Menurut Hanafi (2009), risiko 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu antara lain: 

1. Risiko murni adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi 

kemungkinan keuntungan tidak ada.  

a. Risiko aset fisik adalah risiko yang terjadi karena kejadian tertentu 

berakibat kerugian pada aset fisik organisasi seperti kebakaran dan banjir. 

b. Risiko karyawan adalah risiko karena karyawan organisasi mengalami 

peristiwa yang merugikan seperti kecelakaan kerja. 

c. Risiko legal adalah risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan seperti 

terjadinya perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang 

signifikan. 

2. Risiko spekulatif adalah risiko yang mengharapkan terjadinya kerugian dan 

juga keuntungan.  

a. Risiko pasaradalah risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau 

volatilitas harga pasar seperti harga saham mengalami penurunan yang 

mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian 
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b. Risiko kredit adalah risiko karena counter party gagal memenuhi 

kewajibannya kepada perusahaan.  

c. Risiko likuiditas adalah risiko tidak bisa menjual dengan cepat karena 

ketidaklikuidan atau gangguan pasar.  

d. Risiko operasional merupakan risiko kegiatan operasional yang tidak 

berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian seperti kegagalan sistem, 

human error, pengendalian dan prosedur yang kurang. 

Untuk dapat mengelola berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, 

diperlukan suatu perangkat manajemen. Manajemen risiko dilakukan sebagai 

usaha pencegahan untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi sehingga 

perusahaan dapat bertahan (Hanafi, 2009). Fokus dari manajemen risiko adalah 

mengenal risiko dengan baik dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko 

tersebut. Proses manajemen risiko terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. Elemen-elemen tersebut bertujuan membuat 

perusahaan menjadi sadar risiko untuk meningkatkan nilai perusahaan (Hanafi, 

2009). 

Manajemen organisasi harus mengembangkan dan menerapkan perbaikan 

strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan dan kecanggihan 

pelaksanaan manajemen risiko sejalan dengan aspek lain dari organisasi. Upaya 

peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dapat dilakukan melalui 

manajemen risiko yang terintegrasi yaitu penerapan Enterprise Risk Management 

(ERM). Enterprise Risk Management mempunyai arti berbeda dengan manajemen 

risiko tradisional, dimana kata enterprise yang berarti untuk mengintegrasikan 
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semua jenis risiko dengan menggunakan alat dan teknik terpadu untuk 

mengurangi risiko dan digunakan sebagai alat komunikasi di seluruh lini bisnis, 

sedangkan penerapan manajemen risiko tradisional pada umumnya masih belum 

terintegrasi (Tahir & Razali, 2011). Menurut pendekatan holistik, ERM 

mengidentifikasi dan menilai beragam risiko, mengintegrasikan semua jenis 

risiko, dan kemudian mengkoordinasikan kegiatan dari manajemen risiko kepada 

seluruh unit operasi dalam suatu organisasi. Hal tersebut bertentangan dengan 

praktik tradisional, dimana risiko tertentu dinilai secara terpisah oleh masing-

masing unit bisnis dan memutuskan sendiri cara penanggulangannya (Lin et al., 

2012). 

Enterprise Risk Management (ERM) merupakan suatu sistem pengelolaan 

risiko yang dihadapi oleh perusahaan secara komprehensif yang mengintegrasikan 

semua jenis risiko di seluruh lini bisnis untuk tujuan meningkatkan nilai 

perusahaan (Hanafi, 2009). Menurut COSO, Enterprise Risk Management adalah 

sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personel 

lainnya yang dijalankan dalam penentuan strategi dan mencakuporganisasi secara 

keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi 

untuk mempengaruhi organisasi, dan mengelola risiko, serta menyediakan 

keyakinan yang memadahi terkait pencapaian tujuan organisasi. COSO ERM 

framework membagi objectives atau tujuannya menjadi empat kategori besar, 

yaitu strategic, operations, reporting, dan compliance (Moeller, 2009).  

Tujuan dari manajemen risiko perusahaan adalah untuk menciptakan nilai 

tambah secara terus-menerus dalam setiap kegiatan organisasinya (Siahaan, 
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2009). Sebuah pendapat yang dikemukakan oleh Lam (2003) bahwa Enterprise 

Risk Management (ERM) adalah tentang pengintegrasian ke dalam tiga cara yaitu, 

integrasi terhadap organisasi risiko termasuk sentralisasi terhadap semua laporan 

unit manajemen risiko kepada Chief Risk Officer (CRO), integrasi terhadap 

strategi pemindahan risiko, integrasi terhadap manajemen risiko ke dalam proses 

bisnis perusahaan. Dengan mengadopsi pendekatan yang sistematis dan konsisten 

untuk mengelola semua risiko yang dihadapi perusahaan, Enterprise Risk 

Management (ERM) dianggap menurunkan risiko kegagalan suatu perusahaan 

secara keseluruhan, dan dengan demikian dapat  meningkatkan kinerja dan nilai 

perusahaan (Gordon et al., 2009). Secara konseptual, pendekatan konsolidasi 

ERM dapat menambah nilai perusahaan dalam beberapa cara. Pertama, dengan 

menilai semua risiko, perusahaan dapat mengembangkangambaran secara lengkap 

dari portofolio risiko mereka sendiri. Kedua,tidak semua risiko sama pentingnya, 

bahkan untuk perusahaan yang sama. Melalui Enterprise Risk Management, 

perusahaan dapat memprioritaskan faktor-faktor risiko menurut selera risiko 

mereka sendiri (Lin et al., 2012). Selain itu, penerapan Enterprise Risk 

Management dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait 

kegiatan yang harus dilakukan untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan risiko 

terukur (Widjaya & Sugiarti, 2013). Oleh sebab itu, pengelolaan risiko yang 

terintegrasi sangatlah diperlukan agar perusahaan lebih siap dalam menghadapi 

risiko. 
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2.1.2Nilai Perusahaan (Firm Value) 

 Secara umum, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kesejahteraan pemilik dan pemegang saham. 

Nilai perusahaan menggambarkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

atau yang biasa disebut investor (Prasetyorini, 2013). Selaku pengelola 

perusahaan, manajer dituntut untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemilik 

dan para pemegang saham yaitu meningkatkan kesejahteraan mereka. Peningkatan 

kesejahteraan pemilik dan pemegang saham dapat tercermin melalui peningkatan 

harga saham pasar (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Harga saham yang terus 

meningkat merupakan gambaran kemakmuran dari pemegang saham. Semakin 

tinggi harga saham, maka makin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. 

Sebaliknya, semakin rendah harga saham perusahaan, maka semakin rendah puna 

nilai perusahaan tersebut.  

  Palepu, et al (2000) menjelaskan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh 

tingkat profitabilitas dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Profitabilitas 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu bekerja dengan baik yang ditunjukkan 

dengan besarnya laba yang diperoleh. Peningkatan laba perusahaan akan 

meningkatkan arus kas yang diperoleh dan berdampak pada kemampuan 

perusahaan dalam mendanai investasinya serta dapat menurunkan pendanaan 

perusahaan yang bersumber dari utang. 

Pada penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan rasio Tobin’s Q 

yang menilai perusahaan dengan mengukur nilai perusahaan berdasarkan harga 

pasar. Tobin’s Q adalah pengukuran nilai berdasarkan prospektif pasar, yang 
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mencerminkan ekspektasi masa depan investor (Lin et al.,2012). Rasio ini 

menunjukkan estimasi pasar terhadap perusahaan tentang nilai pengembalian 

investasi di masa depan yang dilihat oleh pihak luar dan investor (Sudiyatno & 

Puspitasari, 2010). Hoyt and Liebenberg (2011) memberikan rumus untuk 

menghitung Tobin’s Q sebagai berikut: 

 

 

 

 

2.1.3 Teori Agensi 

Prinsip teori agensi adalah hubungan dua belah pihak yaitu pihak principal 

dan pihak agen. Pihak principal adalah pemilik perusahaan atau investor, 

sedangkan pihak agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atas nama 

pemilik (Jehnsen, 1976). Pada perusahaan besar dan go publik, keberadaan antara 

pemilik dan manajemen terpisah terutama dalam hal operasional perusahaan. 

Pemilik memberikan wewenangnya kepada pihak manajemen berupa wewenang 

pengambilan keputusan dan mengelola perusahaan untuk mengoptimalkan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan guna menyejahterakan pemilik perusahaan. 

Sehingga secara tidak langsung manajemen dianggap yang paling mengerti dalam 

menjalankan kegiatan bisnis karena keterbatasan kemampuan pemilik dalam 

mengelola sumber daya perusahaannya. 

 Dalton et al. (2007) mengungkapkan bahwa teori keagenan dapat 

menyebabkan “managerial mischief” karena perbedaan kepentingan antara pihak 
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principal dan agen. Van et al. (2012) juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa 

teori keagenan adalah teori yang berhubungan dengan perilaku para principal 

yaitu pemilik dan agen yaitu manajemen. Perilaku ini berhubungan dengan 

tindakan masing-masing pihak yang termotivasi oleh kepentingan diri sendiri. 

Konflik kepentingan inilah yang disebut masalah keagenan. Masalah keagenan ini 

menimbulkan adanya asimetri informasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan 

informasi yang diterima antara pemilik perusahaan dan manajemen. Adanya 

asimetri informasi menyebabkan banyaknya kebutuhan informasi yang harus 

dimiliki oleh pemegang saham. 

  

2.1.4  Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan Manajerial adalah sebuah ukuran persentase saham yang 

dimiliki oleh manajemen seperti, direksi dan komisaris ataupun setiap pihak yang 

terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan (Indahningrum 

& Handayani, 2009). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan 

manajerial sebagai alat untuk mengurangi konflik di dalam perusahaan.Besarnya 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi dan komisaris perusahaan 

menunjukkan seberapa besar usaha mereka dalam mensejajarkan kepentingannya 

dengan para pemegang saham. Kepemilikan manajerial dinyatakan dengan rumus: 
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Hipotesis alignment of interest yang dikemukakan oleh Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa tindakan dan keputusan yang dibuat bersifat 

non-value maximizing timbul ketika manajer memiliki saham perusahaan dalam 

jumlah yang sangat sedikit. Ketika jumlah kepemilikan saham manajer meningkat, 

manajer memiliki kepentingan (interest) sehingga tindakan manajer lebih bersifat 

value maximizing. Tindakan ini menyebabkan peningkatan nilai perusahaan. 

Hipotesis entrenchment yang dikemukakan oleh Stulz (1980) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial yang semakin tinggi akan menyebabkan penurunan nilai 

perusahaan. Manajer yang memiliki jumlah saham yang besar akan cenderung 

entrench pada posisinya. Akibatnya keputusan yang diambil bersifat non-value 

maximizing sehingga nilai perusahaan menurun (Chen et al., 2003).  

 

2.1.5  Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar 

total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. 

Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara 

semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam 

perusahaan. Ukuran perusahaan ini juga hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size), dan 

perusahaan kecil (smaal frim). Penentuan ini ukuran perusahaan ini didasarkan 

kepada total aset perusahaan .Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan 
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ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan 

dinyatakan dengan rumus: 

 

 

 

 

2.1.6 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi akan memacu perusahaan tumbuh dan 

berkembang dan begitu juga sebaliknya (Pakpahan, 2010). Adanya peningkatan 

profitabilitas mempunyai efek yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dalam pencapaian tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang akan 

direspon positif oleh investor sehingga permintaan saham meningkat dan dapat 

menaikkan harga saham (Priatinah dan Kusuma, 2012). Rasio profitabilitas dapat 

dicerminkan dengan Return On Assets (ROA). Menurut Ross (2007), ROA 

merupakan perbandingan laba bersih dengan jumlah aktiva perusahaan. ROA 

adalah ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset 

perusahaan. Rasio ini dapat dinyatakan dalam berbagai cara, yang paling umum 

adalah: 
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ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh 

sumber dana dan memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola aktiva 

secara efektif. Semakin besar nilainya, maka semakin baik karena menunjukkan 

bahwa aktiva perusahaan dimanfaatkan secara efektif dalam menghasilkan laba. 

Semakin tinggi nilai ROA mencerminkan tingkat pengembalian yang dihasilkan 

perusahaan tinggi sehingga risiko dapat diminimalkan menjadi sekecil mungkin.  

 

2.1.7 Pengaruh Enterprise Risk Management Terhadap Nilai Perusahaan 

Pada umumnya, tujuan jangka panjang perusahaan adalah menciptakan 

nilai tambah bagi perusahaan yang ditujukan untuk pemilik dan pemegang saham 

(Widjaya & Sugiarti, 2013).Untuk dapat menciptakan nilai perusahaan bukanlah 

suatu pekerjaan yang mudah. Perusahaan biasanya dihadapkan pada kondisi 

ketidakpastian dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yaitu menciptakan nilai. Kondisi 

ketidakpastian tersebut dapat memicu tumbuhnya risiko (Hanafi, 2009).Untuk 

menghadapi risiko-risiko yang ada, perusahaan perlu menyediakan perangkat 

manajemen yang bisa mengelola risiko sehingga dapat mengurangi dan 

meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko. Penerapan manajemen risiko yang 

terintegrasi dapat dilakukan sebagai tindakan mencegah dan menanggulangi 

risiko. 

Salah satu tujuan dari Enterprise Risk Management (ERM) adalah untuk 

menciptakan nilai yang merupakan gambaran dari kondisi kemakmuran para 

pemilik dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh (Hoyt & 
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Liebenberg, 2011) mengenai pengaruh Enterprise Risk Management (ERM) 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi di Amerika Serikat 

mendukung pendapat bahwa Enterprise Risk Management berpengaruh dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif antara Enterprise Risk Management dengan nilai perusahaan. 

Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Bertinetti et 

al. (2013) yang menemukan bahwa penerapan ERM memiliki dampak signifikan 

positif pada nilai perusahaan, dimana perusahaan yang menerapkan ERM 

memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak 

menerapkan ERM. 

Enterprise Risk Management mendukung penciptaan nilai perusahaan 

dengan memudahkan manajemen dalam menghadapi risiko yang disebabkan 

adanya kondisi ketidakpastian dan memberikan respon yang tepat untuk 

mengurangi dan meminimalkan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi hasil 

(Widjaya & Sugiarti, 2013). Enterprise Risk Management memungkinkan 

manajemen untuk secara efektif menangani ketidakpastian terkait risiko dengan 

mengintegrasikan semua jenis risiko menggunakan alat dan teknik terpadu yang 

dikomunikasikan ke semua lini bisnis, sehinggadapat meningkatkan kapasitas 

untuk membangun nilai perusahaan. Tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan 

risiko tetapi manajemen risiko terintegrasi juga berpotensi meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan yang dapat membantu perusahaan memiliki kinerja yang 

unggul (Gordon et al., 2009). Hal tersebut dipandang investor sebagai sesuatu 
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yang positif, dan respon positif dari investor dapat meningkatkan permintaan 

saham yang diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan.  

 

2.1.8 Pengaruh Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan 

Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar 

ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin mampu mengontrol kondisi 

pasar, menghadapi persaingan ekonomi sehingga dapat mengurangi 

ketidakpastian perusahaan dan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. 

Dengan demikian para investor akan menggunakan informasi mengenai ukuran 

perusahaan dalam melakukan penilaian investasi yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan nilai bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Li et al. 

(2014), Nuraina (2012), dan Sujoko dan Soebiantoro (2007) mendukung pendapat 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas 

perusahaan selama periode akuntansi dapat menjadi tolok ukur dalam menilai 

kondisi perusahaan. Bagi investor, profitabilitas yang tinggi dapat menjadi bahan 

pertimbangan penting dalam keputusan investasinya. Tingginya tingkat 

profitabilitas menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga investor akan 

merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan dapat meningkat (Sujoko 

dan Soebiantoro, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro 
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(2007), Bertinetti et al. (2013), dan Murhadi (2008) mendukung pendapat bahwa 

profitabilitas berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan 

Kepemilikan manajerial diprediksi dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

karena dapat mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan pihak 

manajemen.Masalah keagenan timbul karena adanya benturan kepentingan antara 

pemilik perusahaan dengan manajer pengelola (Iturriaga & Sanz, 2000). 

Kebijakan manajer dengan kepemilikan saham dalam perusahaan tentu akan 

berbeda dengan manajer yang murni menjabat sebagai manajer. Ketika 

kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil,maka konflik 

kepentingan antara manajer dengan pemilik akan semakin besar. Sebaliknya, 

semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka usaha para 

manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan juga meningkat (Anggraini, 

2006). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan Enterprise Risk Management 

(ERM) yang mempengaruhi nilai perusahaan telah dilakukan baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Namun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

kesimpulan yang berbeda – beda meskipun menggunakan variabel yang sama 

dalam penelitian.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM).... ARINA MANASIKANA



 
 

25 
 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai Enterprise Risk Management terhadap nilai perusahaan dijelaskan dalam tabel berikut. 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Model Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Gordon et 
al. (2009) 

Enterprie Risk 
Management 
and Firm 
Performance : A 
Contingency 
Perspective 

ERMI, kinerja 
perusahaan, 5 
variabel 
kontingensi 
yaitu 
ketidakpastian 
lingkungan, 
persaingan 
dalam industri, 
kompleksitas 
perusahaan, 
ukuran 
perusahaan, dan 
pengawasan dari 
dewan direksi 

Regresi 
kontingensi 

Pada perusahaan dengan 
kinerja keuangan yang 
tinggi (high performance) 
menunjukkan adanya 
hubungan signifikan 
antara variabel 
kontingensi terhadap 
ERMI. Sebaliknya, pada 
perusahaan dengan 
kinerja yang tidak tinggi, 
tidak terdapat hubungan 
signifikan antara variabel 
kontingensi terhadap 
ERMI. Sehingga 
penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
dengan melaksanakan 
konsep manajemen risiko 

Sama - sama 
meneliti 
tentang 
Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Pengukuran 
Enterprise 
Risk 
Management 
menggunakan 
ERMI 
sedangkan 
pada 
penelitian 
saya 
menggunakan 
dummy 
variabel 
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dengan tepat, perusahaan 
dapat meningkatkan 
kinerjanya. 

2. Pagach and 
Warr 
(2010) 

The effects of 
Enterprise Risk 
Management on 
Firm 
Performance 

ERM sebagai 
variabel 
independen dan 
kinerja 
keuangan 
perusahaan 
sebagai variabel 
dependen 

Metode studi 
before-after 
danuji-t. 

Tidak terjadi perubahan 
yang signifikan pada 
kinerja keuangan dengan 
adanya ERM  

Sama - sama 
meneliti 
tentang 
Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Variabel 
dependen 
penelitian ini 
menggunakan 
kinerja 
perusahaan 

3. Hoyt and 
Liebenberg 
(2011) 

The Value of 
Enterprise Risk 
Management 

Variabel 
dependen: nilai 
perusahaan 
(Tobin’s Q) 
variabel 
independen: 
ERM Variabel 
kontrol: size, 
leverage, sales 
growth, ROA, 
div_ind, div_int, 
dividends, 
insiders, dan life 

Maximum-
likelihood 
treatment 
effects model  

Terdapat hubungan 
positif dan signifikan 
antara firm value dan 
ERM 

Sama - sama 
meneliti 
tentang 
Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Penerapan 
ERM di 
penelitian 
Hoyt ini 
sudah banyak 
diterapkan 
sedangkan di 
Indonesia 
masih sedikit 
perusahaan 
yang 
menerapkan  

4. Tahir and 
Razali 
(2011) 

The Relationship 
bertween 
Enterprise Risk 

Nilai perusahaan 
(firm value) 
yang 

Ordinary least 
square (OLS) 
regression 

Terdapat hubungan 
positif tetapi tidak 
signifikan antara ERM 

Sama - sama 
meneliti 
tentang 

Hasil 
penelitian 
penelitian 
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Management 
and Firm Value: 
Evidence from 
Malaysian 
Public Listed 
Companies 

diproksikan 
dengan Q-Ratio 
sebagai variabel 
dependen. ERM, 
firm size, 
leverage, 
profitability, 
international 
diversification, 
dan majority 
ownership 
sebagai variabel 
independen. 

analysis dengan firm value. 
Terdapat hubungan 
negative dan signifikan 
antara firm value, size, 
dan profitability. 
Leverage dan perusahaan 
yang tidak 
terdiversifikasi 
internasional mempunyai 
hubungan positif dan 
signifikan dengan firm 
value. Terdapat hubungan 
positif tetapi tidak 
signifikan antara majority 
ownership dengan firm 
value.  

Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Tahir 
menunjukkan 
hasil positif 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan 
sedangkan 
hasil 
penelitian 
yang saya 
lakukan 
menunjukkan 
ERM 
berpengaruh 
positif 
terhadap nilai 
perusahaan 

5. Waweru 
dan Kisaka 
(2013) 

The Effect of 
Enterprise 
RiskManagemen
tImplementation 
on the Value of 
Companies 
Listed on 
theNairobi Stock 
Exchange 
 

Variabel 
independen: 
ERM 
Variabel 
dependen: nilai 
perusahaan 
Variabel 
kontrol: size, 
leverage, profit 

Ordinary least 
square (OLS) 
regression 
analysis 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
penerapan ERM memiliki 
dampak yang signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. Size dan 
profitabilitas mempunyai 
dampak signifikan positif 
terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan 

Sama - sama 
meneliti 
tentang 
Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Variabel 
kontrol yang 
digunakan 
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leverage tidak 
mempunyai dampak yang 
signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 

6. Bertinettiet 
al. (2013) 

The effect of the 
enterprise 
risk 
management 
implementation 
on the firm 
value of 
European 
companies 

Variabel 
independen: 
enterpriserisk 
management, 
variabel 
dependen: firm 
value, variabel 
kontrol: size dan 
profitabilitas 
(ROA) 

Panel 
regression 
analysis 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
penerapan ERM memiliki 
dampak signifikan positif 
pada nilai perusahaan. 
Size dan profitabilitas 
(ROA) mempunyai 
pengaruh signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Sama - sama 
meneliti 
tentang 
Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Variabel 
kontrol yang 
digunakan 
berbeda 

7. Li et al. 
(2014) 

Enterprise risk 
management 
and firm value 
within China’s 
insurance 
industry 

ERM, size, 
leverage, dan 
ownership 
sebagai variabel 
independen dan 
nilai perusahaan 
sebagai variabel 
dependen. 

Ordinary least 
square (OLS) 
regression 

Enterprise Risk 
Management dan 
ownership memiliki 
pengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Size dan 
leverage menunjukkan 
pengaruh positif 
signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 

Sama - sama 
meneliti 
tentang 
Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Hasil 
penelitian ini 
menunjukkan 
ERM tidak 
memiliki 
pengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan 
sedangkan 
pada 
penelitian 
saya ERM 
berpengaruh 
positif 
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8. 
 

Sanjaya 
and 
Linawati 
(2015) 

Pengaruh 
Penerapan 
Enterprise Risk 
Management 
dan Variabel 
Kontrol 
Terhadap Nilai 
Perusahaan  
di Sektor 
Keuangan. 

Enterprise risk 
management 
sebagai variabel 
independen, 
nilai perusahaan 
sebagai variabel 
dependen dan 
ukuran 
perusahaan dan 
leverage sebagai 
variabel kontrol 

Multiple 
Linear 
Regression-
Ordinary Least 
Square (OLS) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
secara bersama-sama 
ERM dan variabel 
kontrol berpengaruh 
signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Namun 
secara parsial, ERM tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan, 
ukuran perusahaan dan 
leverage berpengaruh 
signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 

Sama - sama 
meneliti 
tentang 
Enterprise 
Risk 
Management 
sebagai 
variabel 
Independen 

Variabel 
control yang 
digunakan 
berbeda. 

Sumber: Data Olahan 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian sebelumnya yang telah 

diuraikan, maka akan dilakukan pengujian bahwa variabel Enterprise Risk 

Management (ERM) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan 

variabel kontrol ukuran perusahaan, ROA, dan kepemilikan manajerial. Model 

hubungan tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
Nilai perusahaan memegang peranan penting karena merupakan gambaran 

dari kondisi kemakmuran pemilik dan pemegang saham. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, perusahaan biasanya dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Kondisi ketidakpastian tersebut dapat memicu 

tumbuhnya risiko. Untuk menghadapi risiko-risiko yang ada, perusahaan perlu 

Variabel kontrol: 
Ukuran Perusahaan 

ROA 

Kepemilikan 
Manajerial 

 
 

Variabel 
Independen: 

ERM 

 

INSIDER 
oWNERSHIP 

Variabel Dependen: 

Nilai Perusahaan 
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menyediakan perangkat manajemen yang bisa mengelola risiko sehingga dapat 

mengurangi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko. Penerapan 

manajemen risiko yang terintegrasi dapat dilakukan sebagai tindakan mencegah 

dan menanggulangi risiko. 

Enterprise Risk Management memungkinkan manajemen untuk secara 

efektif menangani ketidakpastian terkait risiko dengan mengintegrasikan semua 

jenis risiko menggunakan alat dan teknik terpadu yang dikomunikasikan ke semua 

lini bisnis, sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk membangun nilai 

perusahaan. Pengelolaan risiko dengan penerapan Enterprise Risk Management 

(ERM) menjadikan perusahaan lebih siap dalam menghadapi risiko, dan dapat 

membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Adanya penerapan 

ERM pada suatu perusahaan juga dipandang positif oleh investor sehingga hal 

tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi. Respon positif dari 

investor dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatnya permintaan 

saham.  

Hipotesis : Enterprise Risk Management (ERM) berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

 

2.4 Model Analisis 

Model penelitian untuk penelitian ini dapat dinyatakan dalam persamaan 

sebagai berikut: 

Q = α + β1ERM + β2KM + β3SIZE + β4ROA + ε 
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Keterangan: 

Q = Nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q 

α  = Intercept coefficient 

β1-4 = Coefficient untuk tiap-tiap variable independen 

ERM  = Enterprise Risk Management diukur dengan variabel dummy 1 = yang 

menerapkan ERM dan 0 yang lainnya 

KM =  Kepemilikan manajerial 

SIZE =  Ukuran perusahaan diukur dari book value assets 

ROA = Return On Assets 

ε = Erro 
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