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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Perkembangan bisnis di era society 5.0 yang berpusat pada pemanfaatan 

teknologi dalam berbagai aspek kehidupan memiliki pengaruh terhadap dunia 

bisnis. Kehadiran era society 5.0 yang diperkenalkan oleh Jepang menjadi pemicu 

perusahaan-perusahaan di dunia untuk menciptakan inovasi guna menyeimbangkan 

kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah sosial yang terintegrasi. Era 

society 5.0 tidak lepas dari aspek-aspek kehidupan sehingga memiliki keterkaitan 

dengan prinsip sosial responsibility yang memiliki komitmen berupa pembangunan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Implementasi society 5.0 

pada perusahaan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi sehingga 

dapat memacu produktifitas dan kualitas perusahaan yang dapat digambarkan 

melalui nilai perusahaan. 

  SRI-KEHATI merupakan salah satu indeks yang berada dalam kategori 

social responsibility investment. Indeks ini dikembangkan oleh Yayasan KEHATI 

yang melakukan kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. 

Indeks SRI-KEHATI diciptakan dengan memprioritaskan prinsip-pinsip 

keberlanjutan dan tanggung jawab sosial pada lingkungan. Pembentukan indeks 

SRI-KEHATI bertujuan untuk meninjau profitabilitas nilai perusahaan yang 

didukung oleh kinerja environment, social and governance (ESG) pada perusahaan 
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dengan cara meningkatkan kesadaran konservasi keanekaragaman hayati di antara 

pemegang saham, industri dan para pelaku pasar modal. 

 Nilai perusahaan merupakan faktor yang perlu diketahui oleh investor 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan investasi. Hal ini 

dikarenakan nilai perusahaan memiliki kemampuan yang menjelaskan prestasi 

perusahaan dan memiliki hubungan yang cukup erat dengan pasar modal (Suryani, 

2017). Nilai perusahaan dapat dinilai dari harga sahamnya yang stabil dan 

mengalami kenaikan dalam jangka panjang karena peningkatan harga saham 

identik dengan peningkatan kemakmuran para pemegang saham dan peningkatan 

nilai perusahaan (Rachman, 2016). Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan 

tinggi cenderung diminati oleh pemegang saham karena dinilai mempunyai prospek 

masa depan yang lebih baik untuk masa depan perusahaan. Pada era society 5.0 

nilai perusahaan yang baik dapat diciptakan dengan memperhatikan aspek-aspek 

kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan 

persamaan PBV sebagai model yang berguna dalam pembuatan keputusan investasi. 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

pengungkapan tata kelola, manajemen risiko korporasi, modal intelektual dan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Widyasari (2015), tata kelola 

merupakan sistem yang terarah dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan 

agar setiap elemen perusahaan bekerja untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tata 

kelola sangat berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian tujuan perusahaan 

yang tercatat dalam Indeks SRI-KEHATI karena dapat meningkatkan nilai 
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perusahaan dalam jangka panjang khususnya pada era saat ini yang memperhatikan 

aspek-aspek kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.  

  Pada dasarnya, dalam menghadapi era society 5.0 dengan pemanfaatan 

teknologi yang tinggi perusahaan harus secara serius memperhatikan tata kelola 

untuk melindungi perusahaan dari adanya risiko-risiko yang mungkin timbul. 

Society 5.0 dapat mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik, diantaranya 

yaitu dapat memperoleh data yang berkaitan dengan stakeholder sehingga 

perusahaan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang lebih baik dan dapat 

mendukung adanya pengungkapan. Tata kelola diukur menggunakan corporate 

governance disclosure index (CGDI) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM 

dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006.  

  Penelitian mengenai pengaruh tata kelola sudah diteliti oleh beberapa 

peneliti terdahulu, sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Retno & 

Priantinah (2012) menemukan bukti bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Yuliyanti (2019) yang menemukan bukti bahwa tata kelola berpengaruh positif 

signigikan terhadap nilai perusahaan.  

  Manajemen risiko korporasi adalah strategi atau planning perusahaan yang 

dilakukan untuk mengelola dan mengevaluasi risiko secara terintegrasi (Agista, dkk. 

2017). Manajemen risiko korporasi dapat memberikan gambaran mengenai risiko-

risiko yang mungkin dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tercatat dalam 

Indeks SRI-KEHATI sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko sekaligus 
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memperhatikan aspek-aspek kehidupan dan pembangunan berelanjutan. 

Manajemen risiko korporasi juga penting bagi perusahaan yang berkembang di era 

society 5.0 diantaranya untuk mencegah terjadinya kehilangan data, pelanggaran 

hukum atas transaksi elektronik dan sebagainya.  

  Society 5.0 dapat mendorong terciptanya manajemen risiko korporasi yang 

lebih baik, diantaranya yaitu dapat memperoleh data yang berkaitan dengan risiko 

yang berhubungan dengan perusahaan sehingga dapat menciptakan perusahaan 

yang sehat dengan risiko yang minimal dan mendorong pengungkapan yang lebih 

baik. Menurut Devi, dkk. (2017) pengungkapan manajemen risiko korporasi adalah 

informasi yang berkaitan dengan komitmen suatu perusahaan dalam mengelola 

risiko. Pengungkapan dalam manajemen risiko korporasi memungkinkan 

perusahaan untuk memberikan informasi secara keuangan dan non-keuangan yang 

dapat dipercaya oleh investor dalam pertimbangan investasi.  

  Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan manajemen risiko korporasi 

sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, sebagai contoh penelitian yang 

dilakukan oleh Ardianto & Rivandi (2018) menemukan bukti bahwa manajemen 

risiko korporasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini juga 

didukung oleh Mariani & Suryani (2018) dan Pamungkas & Maryati (2017). 

Berbeda dengan Devi, dkk. (2017) dan Iswajuni, dkk. (2018) yang menyatakan 

manajemen risiko korporasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Modal intelektual adalah aset tidak berwujud yang memiliki value tinggi 

dan berperan sebagai aset vital bagi perusahaan. Menurut (Widarjo, 2016), jika 
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pasarnya efisien, maka semakin tinggi modal intelektual perusahaan maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. Modal intelektual sangat erat kaitannya dengan 

pemanfaatan serta perkembangan teknologi yang terjadi pada era society 5.0, 

teknologi dianggap dapat menjadi media untuk mengembangkan modal intelektual 

pada suatu perusahaan sehingga mendukung pengungkapan yang lebih baik.  

  Dalam pengungkapannya, modal intelektual dapat meningkatkan 

kemampuan bersaing perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Peningkatan modal 

intelektual yang dipublikasikan didalam annual report memberikan informasi yang 

kredibel dan menguntungkan bagi para investor dalam mengambil keputusan 

(Ardianto & Rivandi, 2018). Pengungkapan modal intelektual menjadi hal penting 

yang harus diperhitungkan oleh perusahaan yang tercatat dalam Indeks SRI-

KEHATI karena memungkinkan perusahaan untuk melakukan inovasi dalam 

berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek kehidupan dan aspek pembangunan 

berkelanjutan.  

  Pada penelitian Ardianto & Rivandi (2018) menemukan bukti bahwa modal 

intelektual berpengaruh positif signifikan. Hasil ini juga didukung oleh Pamungkas 

& Maryati (2017) dan Devi, dkk. (2017). Tetapi pada penelitian Mariani & Suryani 

(2018) menemukan bukti bahwa modal intelektual tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya atas kegiatan operasional 

perusahaan (Widyasari, 2015). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
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dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan di mata investor. Perkembangan 

teknologi yang terjadi pada era society 5.0 saat ini dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat sekitar melalui 

tanggung jawab sosial perusahaan sehingga mendukung pengungkapan dalam 

perusahaan.  

  Kaitannya dengan indeks SRI-KEHATI, pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan menjadi hal penting karena dapat mengungkapkan citra 

perusahaan sebagai bagian dari nilai perusahaan tanpa mengabaikan faktor 

kehidupan dan lingkungan sosialnya. Pada penelelitian Lako (2015) menemukan 

bukti bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini didukung oleh Widyasari (2015) yang menemukan bukti bahwa tanggung 

jawab sosial perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian Mariani & Suryani (2018) 

yang menemukan bukti bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu menggunakan data terbaru 2014-2018, menggunakan obyek 

penelitian perusahaan yang tercatat di Indeks SRI-KEHATI dan terdapat 

penambahan variabel pengungkapan tata kelola dan tanggung jawab sosial 

perusahaan sebagai variabel dependen. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola, Manajemen Risiko Korporasi, Modal 

Intelektual dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks SRI-

KEHATI Tahun 2014 – 2018)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Dari uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah pengungkapan tata kelola berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah pengungkapan manajemen risiko korporasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mencari bukti empiris bahwa pengungkapan tata kelola berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Mencari bukti empiris bahwa pengungkapan manajemen risiko korporasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

3. Mencari bukti empiris bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

4. Mencari bukti empiris bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

   Membantu pembaca dan peneliti untuk memberikan bukti empiris bahwa 

pengungkapan tata kelola, manajemen risiko korporasi, modal intelektual dan 

tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh 

pengungkapan tata kelola, manajemen risiko korporasi, modal intelektual 

dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan sebagai 

variabel independen yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor 

dalam mengambil keputusan untuk melakukan invesasi kepada perusahaan 

yang memiliki pengungkapan tata kelola, manajemen risiko korporasi, 

modal intelektual dan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan pada perusahaan yang tercatat di Indeks SRI-KEHATI periode 2014-

2018. Faktor yang digunakan adalah pengungkapan tata kelola, manajemen risiko 

korporasi, modal intelektual dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan persamaan PBV dan menggunakan analisis regresi berganda untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

 Pada gambar 1.1. menunjukan dari laporan keuangan perusahaan akan 

diperoleh data mengenai pengungkapan tata kelola, manajemen risiko korporasi, 
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modal intelektual dan tanggung jawab sosial perusahaan lalu akan dilakukan 

analisis pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Analisis regresi berganda 

digunakan untuk memperoleh kesimpulan pada data yang sudah didapatkan. 

Gambar 1.1. 

Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan 

  Sistematika pada penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, dan sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

Pengungkapan 

Manajemen Risiko 

Korporasi 

Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Pengungkapan Tata 

Kelola 

Nilai Perusahaan 

Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 
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Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

berisi berbagai teori, konsep, serta penelitian sebelumnya yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi sumber dan jenis data 

yang digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan 

pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini dan metode 

analisis data. 

Bab IV : HASIL DAN ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

perhitungan – perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis 

data penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

 

 

 

 


