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Bab I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Enterprise Resource Planning pada zaman sekarang menjadi sebuah kebutuhan 

bagi perusahaan – perusahaan dikarenakan sistemnya yang terintegrasi 

membantu dan memudahkan pengelolaan sumber daya perusahaan. Perusahaan 

di Indonesia saat ini tidak hanya saling bersaing dengan perusahaan dalam negeri 

tetapi juga bersaing dengan perusahaan di luar negeri yang notabene telah 

menggunakan teknologi- teknologi yang canggih seperti salah satunya adalah 

penerapan ERP dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. 

Ketika perusahaan tidak berkembang dalam hal teknologi dan sistem informasi, 

keefektifitasannya dalam pengelolaan perusahaan akan tertinggal dibandingkan 

pesaingnya dan menurunkan daya saing.  ERP sendiri tercipta dikarenakan 

kebutuhan perusahaan atas sistem informasi yang canggih.  

Dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan suatu solusi bagi proses bisnis dan 

kinerja perusahaan serta pengelolaan sumber daya yan dapat meningkatkan nilai 

suatu perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari profit yang 

dihasilkan dan nilai saham perusahaan. 

Profit perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan dan yang 

menjadi permasalahan adalah nilai saham perusahaan.Nilai saham perusahaan 

bersifat fluktuatif karena setiap hari terjadi transaksi dan ketika ada 
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implementasi ERP maka pada laporan keuangan perusahaan akan tercantum 

nilai yang besar pada bagian investasi IT dan biaya-biaya untuk pengaplikasian 

ERP.  

Reaksi pasar akan  tergantung apakah perusahaan menjelaskan bahwa investasi 

IT adalah investasi software ERP atau tidak menjelaskan jenis investasi IT 

tersebut seperti apa. Reaksi tersebut akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan yang akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. 

Ketika penerapan ERP meningkatkan harga saham perusahaan maka 

menunjukkan bahwa ERP mampu meningkatkan nilai perusahaan, kenaikan 

harga saham tersebut bisa saja diakibatkan oleh respon positif investor yang 

berharap penerapa ERP akan semakin mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin meningkat dan 

menguntungkan bagi investor. 

Sebaliknya apabila penerapan ERP menurunkan harga saham perusahaan maka 

menunjukkan bahwa ada kemungkinan investor tidak memahami perlunya 

investasi software ERP untuk kepentingan perusahaan dan ada kemungkinan 

investor lebih berharap perusahaan menggunakan uangnya untuk investasi dari 

bidang yang lain. 

Penelitian sebelumnya (Achjari&Wahyuningtyas,2014) mengenai 

pengumuman investasi IT di Indonesia telah dilakukan sebelumnya oleh 

Investasi IT yang dimaksud oleh peneliti terfokus pada Enterprise Resource 

Planning(ERP). Pada penelitian tersebut penelitian dilakukan untuk meneliti 
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apakah ada pengaruh yang positif dari investasi IT terhadap nilai pasar 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut adalah Pengumuman Investasi IT tidak 

memberikan efek positif terhadap nilai pasar perusahaan, baik untuk perusahaan 

finansial maupun non finansial.  

Denga adanya informasi pengumuman implementasi ERP maka akan 

mengurangi asimetri informasi antara pihak emiten dan investor sebagai kedua 

pihak yang berkepentingan. Penelitian ini juga didasari oleh teori sinyal yaitu 

Emiten sebagai signaler, Pengumuman Implementasi ERP sebagai Signal, 

Investor sebagai Receiver , dan Return Saham sebagai Feedback(Spence,2002) 

Oleh karena itu peneliti membuat penelitian skripsi untuk memenuhi tugas akhir 

di Unika Soegijapranata Semarang dengan judul “PENGARUH POSITIF 

PENGUMUMAN IMPLEMENTASI ERP TERHADAP REAKSI PASAR 

MODAL”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas maka, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah Perusahaan yang terdaftar di BEI dan  memberikan pengumuman 

implementasi ERP memberikan pengaruh positif terhadap reaksi pasar 

modal? 

2. Darimanakah sumber berita yang akan digunakan untuk implementasi ERP? 

 

1.3.  MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pengumuman  implementasi 

ERP mempengaruhi reaksir pasar modal. 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian adalah :  

1. Bagi akademisi. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 

pengumuman implementasi ERP  memberikan pengaruh positif terhadap 

reaksi pasar modal. 

2. Bagi Praktisi. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bahwa pengumuman 

implementasi ERP dapat memberikan pengaruh positif terhadap reaksi 

pasar modal. 
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1.4. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

Kerangka Pikir diatas menjelaskan bahwa Pengumuman  Implementasi ERP dalam 

perusahaan yang terdaftar di BEI akan memberikan suatu pengaruh positif terhadap 

reaksi pasar modal. Hal tersebut dikarenakan penerapan ERP dapat memberikan 

manfaat jangka panjang bagi perusahaan dalam jangka panjang. Maka dari uraian 

di atas , penelitian ini ingin menguji apakah Pengumuman Implementasi ERP akan 

mempengaruhi reaksi pasar modal. 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Pengumuman 

Implementasi 

ERP 

Variabel 

Dependen :  

Return Saham 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu :  

Bab I, Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang , perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka piker penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini . 

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan 

sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data 

yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini dan metode analisis data. 

Bab IV, merupakan hasil  dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

Bab V. merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 


