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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama 

untuk penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah: 

1. Fathimiya, dkk (2011)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji struktur kepemilikan dan risk 

management disclosure dalam annual reports yang mengacu pada industri 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-

2010. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode 

disclosure index study yang hasilnya berupa score. Score dari pengukuran 

risk management disclosure kemudian diuji terhadap faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhinya yaitu : kepemilikan manajemen, kepemilikan 

institusi domestik, kepemilikan institusi asing dan kepemilikan publik, 

adapun analisis tambahannya yaitu leverage dan ukuran perusahaan (size). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) 

mempengaruhi risk management disclosure.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan perbedaan penelitian saat ini 

dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen, tahun 

penelitian dan sampel yang digunakan. Penelitian terdahulu hanya 
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menggunakan struktur kepemilikan sebagai variabel independen, tahun 

penelitian yang dijadikan sampel mulai dari tahun 2008-2010, dan sampel 

perusahaan yang digunakan adalah industri perbankan. Sedangkan 

penelitian saat ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel 

independen, tahun penelitian yang dijadikan sampel menjadi lima tahun 

(2007-2011), dan sampel perusahaan yang digunakan adalah sektor 

industri manufaktur.  

2. Dewi (2009) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian ini, pengukuran luas pengungkapan informasi laporan keuangan 

tahunan menggunakan daftar item yang diatur dalam keputusan ketua 

Bapepam No. Kep- 38/PM/1996. Penelitian ini menggunakan 37 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2007- 2005. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan t-

test. Variabel independen dalam penelitian meliputi Debt to Equity, 

current ratio, Return on Asset, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, 

porsi saham publik, prosentase kepemilikan manajerial (OWNSP) dan 

gross profit margin diprediksikan memiliki pengaruh terhadap luas 

pengungkapan laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan 

variabel current ratio dan porsi saham publik (PUB) mempengaruhi luas 

pengungkapan laporan keuangan tahunan secara positif. Variabel lainnya 

seperti Return on Asset, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, 
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prosentase kepemilikan manajerial (OWNSP), gross profit margin tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan 

perusahaan.  

Persamaan yang terdapat dalam penilian tersebut dengan penelitian ini 

adalah digunakannya sektor manufaktur sebagai sampel yang digunakan. 

Perbedaannya, jika penelitian terdahulu meneliti tentang luas 

pengungkapan laporan keuangan, penelitian saat ini lebih fokus pada 

pengungkapan manajemen risiko. 

3. Kartika (2009)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengungkapan kelengkapan laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pengungkapan laporan 

keuangan merupakan faktor yang signifikan dalam mencapai efisiensi 

pasar modal dan sebagai sarana akuntabilitas publik. Sebuah studi di 

pengungkapan laporan keuangan akan memberikan sudut pandang tentang 

praktek pengungkapan yang dilakukan di Indonesia. Sampel yang 

digunakan adalah 118 laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 

2004-2006 yang diambil dengan menggunakan purposive sampling. 

Produk dari pengungkapan dipelajari meliputi pengungkapan wajib dan 

sukarela untuk mendapatkan item total 112 pengungkapan. Metode 

analisis dari data yang digunakan adalah regresi multivariat atau tes pada 

hipotesis dilakukan untuk mengidentifikasi apakah leverage, likuiditas, 

profitabilitas, saham publik, dan umur perusahaan memiliki pengaruh 
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signifikan terhadap tingkat pengungkapan kelengkapan laporan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan saham 

publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan kelengkapan laporan keuangan. Variabel independen 

lainnya seperti leverage, likuiditas, dan umur perusahaan tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan tertentu terhadap tingkat 

pengungkapan kelengkapan laporan keuangan.  

Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menggunakan pengukuran kepemilikan saham publik dan 

sektor manufaktur sebagai sampel penelitian. Perbedaannya terletak pada 

pengungkapan laporan keuangan dengan pengungkapan manajemen risiko 

yang diteliti oleh peneliti saat ini. 

4. Puspitasari (2009) 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui hubungan ukuran 

perusahaan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan, (2) mengetahui 

hubungan porsi kepemilikan saham publik dengan tingkat pengungkapan 

laporan tahunan dan (3) mengetahui hubungan ukuran perusahaan dan 

porsi kepemilikan saham  publik secara simultan dengan tingkat 

pengungkapan laporan tahunan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 

45 laporan tahunan emiten yang termasuk dalam  45 Biggest Market 

Capitalization di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Perhitungan statistik 
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yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan 

melakukan perhitungan korelasi parsial dan korelasi ganda. Hasil dari 

penelitian ini mengindikasi bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan 

dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020. Koefisien korelasi antara ukuran 

perusahaan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan sebesar 0,347. 

Hubungan ini termasuk dalam kategori hubungan yang rendah. Sedangkan 

untuk porsi kepemilikan saham tidak memiliki hubungan dengan tingkat 

pengungkapan laporan tahunan. Secara simultan, ukuran perusahaan dan 

porsi kepemilikan saham publik memiliki hubungan positif yang rendah 

dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan.  

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu 

menggunakan ukuran perusahaan dan kepemilikan publik sebagai variabel. 

Sedangklan perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu mencari 

hubungan antara ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik dengan 

tingkat pengungkapan laporan tahunan, maka penelitian saat ini lebih 

fokus ke pengungkapan manajemen risiko. 

5. Hidayah (2008)  

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keterkaitan corporate 

governance yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja 

perusahaan yang bersangkutan, dan membuktikan pengaruh pengungkapan 

wajib dan ketepatan waktu penyampaian informasi terhadap hubungan 

antara corporate governance dengan kinerja perusahaan. Sampel yang 
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digunakan adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

tahun 2000-2005 yang memenuhi kriteria, yaitu perusahaan yang masuk 

dalam pemeringkatan penerapan corporate governanace yang dilakukan 

oleh IICG tahun 2001-2004, dan perusahaan tersebut melakukan 

disclosure dalam laporan keuangan periode 2001-2005.  Metode yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik regresi linier dan uji 

interaksi. Metode regresi linier digunakan sebagai model prediksi terhadap 

hubungan antara variabel independen dan satu variabel dependen dengan 

satu variabel moderating. Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan 

corporate governance ternyata tidak memengaruhi kinerja pasar 

perusahaan. Demikian juga dengan pengungkapan wajib dan ketepatan 

waktu penyampaian informasi, ternyata bukan variabel moderating.  

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah 

malakukan penelitian yang berhubungan dengan corporate governance. 

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, jika 

penelitian terdahulu berfokus  meneliti tentang pengaruh kualitas 

pengungkapan informasi terhadap hubungan antara penerapan corporate 

governance dengan kinerja perusahaan. Saat ini peneliti berfokus meneliti 

tentang pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan manajemen risiko. 

6. Hapsoro (2007)  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap tingkat transparansi. Sampel yang 
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digunakan dalam penelitian tersebut adalah Perusahaan terdaftar secara 

aktif di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada 

periode pelaporan tahun 2003. Perusahaan termasuk dalam salah satu di 

antara tiga belas kelompok industri sebagaimana ditetapkan di dalam Surat 

Edaran Ketua Bapepam Nomor 02/PM/2002. Struktur kepemilikan 

merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut, 

sedangkan variabel dependennya yaitu transparansi pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan sampel. Penelitian tersebut memperoleh hasil 

pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini gagal mendukung hipotesis 

yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan manajemen, proporsi 

kepemilikan institusi domestik, dan proporsi kepemilikan institusi asing 

berpengaruh terhadap tingkat transparansi. Hanya proporsi kepemilikan 

publik yang secara statistis signifikan berpengaruh terhadap tingkat 

transparansi. Proporsi kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap 

tingkat ketidaktaatan pengungkapan wajib. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama 

menggunakan struktur kepemilikan sebagai variabel independen. 

Perbedaanya terletak pada variabel dependen, penelitian terdahulu 

menggunakan transparansi sebagai variabel independen. Tahun sampel 

yang digunakan juga hanya tahun 2003. Sampel perusahaan yang diambil 

adalah perusahaan yang termasuk dalam salah satu di antara tiga belas 

kelompok industri sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua 

Bapepam Nomor 02/PM/2002. Saat ini peneliti menjadikan pengungkapan 



17 
 

 
 

manajemen risiko sebagai variabel dependen. Tahun penelitian mulai dari 

2007-2011, serta menggunakan sektor manufaktur sebagai sampel 

penelitian. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Teori Agensi 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan 

untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Suranta (2003) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain 

(agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan 

mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. 

Hubungan kegenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan 

pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi 

yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang 

saham dan manajer memilik tujuan yang berbeda dan masing-masing 

menginginkan tujuan mereka tepenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya 

konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih 

besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan 

manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian 

kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam 

menjalankan perusahaan.  

Pemegang saham menilai kinerja manajer berdasarkan kemampuannya 

dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer berusaha memenuhi 
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tuntutan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal agar 

mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan. 

Namun, manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan 

kondisi perusahaan kepada pemegang saham agar tujuannya mendapatkan 

kompensasi tercapai. Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak 

sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini 

disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang 

saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam 

perusahaan dari pada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri 

informasi. 

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan 

bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: manusia pada 

umumya mementingkan diri sendiri (self interest ), manusia memiliki daya pikir 

terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia 

selalu menghindari resiko (risk averse). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut 

dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan 

pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola 

perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku opportunictis dari 

manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal 

sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham 

karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan 

perusahaan. 
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2.2.2 Teori Signal 

Menurut Wolk., et al. (2001) dalam Nuswandari (2009) teori signal menjelaskan 

alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori signal 

menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori signal 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-

sinyal pada pengguna laporan keuangan. 

Teori Signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dengan pihak eksternal. Perusahaan/manajer memiliki pengetahuan 

lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak eksternal 

(Nuswandari,2009). 

2.2.3 Pengungkapan (disclosure) 

Pengungkapan atau disclosure adalah mengkomunikasikan atau menjelaskan 

tentang posisi dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak eksternal atau 

pengguna laporan keuangan. Sebagaimana yang dikutib dari Aida (2002) dalam 

Puspitasari (2009) secara garis besar pengungkapan (disclosure) mengikuti 

pedoman sebagai berikut: 

1. Laporan Keuangan Dasar 

Laporan keuangan terdiri dari tiga laporan yaitu neraca, laporan laba rugi 

dan laporan perubahan posisi keuangan. Disclosure dalam laporan keuangan bisa 

dalam bentuk laporan keuangan tersebut dan tabel-tabel yang menjelaskan angka-

http://ekonomi.kabo.biz/2011/06/pengertian-pasar-modal.html
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angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajika secara komparatif 

dengan periode yang lalu. 

2. Catatan Kaki 

Catatan kaki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan dasar. Sehingga dalam catatan kaki ini sering disajikan catatan yang 

berhubungan dengan item-item neraca dan laporan laba rugi. 

3. Data Statistik 

Data ini disusun dari angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan 

dasar dan seringkali disajikan secara terpisah di dalam laporan tambahan. 

4. Laporan Auditor 

Laporan ini merupakan media yang paling sesuai untuk mengungkapkan 

penyimpangan dan akibat penyimpangan penerapan prinsip akuntansi dari prinsip 

akuntansi yang berterima umum, perubahan metode akuntansi dan akibatnya, 

perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen perusahaan yang diaudit. 

Darrough (1993) dalam Puspitasari (2009) mengemukakan ada dua 

jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan 

standar, yaitu : 

1. Pengungkapan Wajib 

 Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan 

oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia 

mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa 

perusahaan untuk mengungkapkannya. Luas pengungkapan wajib tidak sama 

antara Negara satu dengan Negara lain. Negara maju dengan regulasi yang lebih 
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baik akan mensyaratkan pengungkapan minimum atas lebih banyak butir 

dibandingkan dengan yang disyaratkan negara berkembang. 

2. Pengungkapan Sukarela 

 Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang 

dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Healy dan Papelu (1995) mengemukakan meskipun semua perusahaan publik 

diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara 

substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan kepasar 

modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaaan adalah melalui 

pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam 

memahami strategi bisnis manajemen. 

Menurut Hendriksen (2002) dalam Puspitasari (2009), ada tiga konsep 

yang umum diusulkan, yaitu: 

1. Pengungkapan Cukup 

 Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan cukup, yaitu 

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana 

angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. 

2. Pengungkapan Wajar 

 Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung menyiratkan suatu etika, 

yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pemakai laporan 

keuangan.  
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3. Pengungkapan Penuh 

 Pengungkapan penuh menyangkut penyajian informasi yang relevan. Bagi 

sebagian orang pengungkapan penuh berarti penyajian informasi secara berlimpah 

sehingga tidak tepat. Menurut mereka, terlalu banyak informasi akan 

membahayakan. Karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru akan 

mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsir. 

2.2.4 Teori Corporate Governance 

Corporate governance merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan (Cadbury Committee, 1996 dalam Hapsoro, 2007). Pada umumnya 

corporate governance dipandang sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan 

tentang hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) di dalam perusahaan. Manajer merupakan agen dan 

pemilik merupakan prinsipal. Pemilik perusahaan ingin memperoleh jaminan 

untuk mendapatkan return atas investasinya, meskipun mereka tidak secara 

langsung terlibat di dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kegiatan internal 

perusahaan. Di lain pihak, manajer yang tidak menyukai risiko (risk averse) akan 

bertindak secara oportunis dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham 

(Fama and Jensen, 1983 dalam Hapsoro, 2007).  

Fathimiyah dkk (2011) menyatakan tentang aspek yang belum 

dilaksanakan dimasukkan dalam uraian tentang informasi penting. Informasi 

penting yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi tetapi tidak 

terbatas pada :  
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1. Struktur dan pola kerja Dewan Komisaris  

2. Struktur dan pola kerja Direksi  

3. Informasi penting lainnya antara lain :  

Informasi penting lainya yang dimaksud meliputi tentang visi, misi dan 

nilai-nilai perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, para pemegang saham 

pengendali, kebijakan dan jumlah remunerasi dewan komisaris dan direksi, 

transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan risiko-risiko 

yang mungkin terjadi dan berpengaruh pada operasi perusahaan di masa yang 

akan datang.  

2.2.5 Ukuran perusahaan 

Besar (ukuran) perusahan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar (Sudarmadji, 2007). Semakin besar perusahaan maka semakin 

banyak informasi yang akan diungkapkannya. Serta semakin detail pula hal-hal 

yang akan diungkapkan karena perusahaan besar dianggap mampu untuk 

menyediakan informasi tersebut. 

2.2.6 Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Diyah dan 

Erman, 2009). Kedudukan manajer dengan pemegang saham dapat disejajarkan 

dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Manajemen berperan 

penting dalam menjalankan perusahaan, karena manajemen tidak hanya 

mengelola perusahaan tetapi juga sebagai pemegang saham.  
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Manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang 

telah dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan 

perusahaan. Dengan adanya pihak manajemen yang juga bertindak sebagai 

pemegang saham, akan mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan oleh 

manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. 

2.2.7 Kepemilikan Institusi Domestik 

Kepemilikan institusi domestik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain) 

(Anggraini, 2011 dalam Fathimiyah dkk, 2011). Kepemilikan institusional 

merupakan pemegang  saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk 

memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008). 

2.2.8 Kepemilikan Institusi Asing 

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan 

asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah 

asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia 

(Fathimiyah dkk, 2011). Pertumbuhan yang pesat dari kepemilikan asing ini akan 

membuat perusahaan asing mengalami tekanan dari masyarakat sekitar. Jika 

perusahaan asing tidak mampu memberikan manfaat bagi sosial dan 

lingkungannya, maka akan memperburuk reputasi perusahaan asing di masyarakat 

(Fauzi, 2008 dalam Anggraini, 2011). Sehingga, jika semakin tinggi kepemilikan 

asing maka tingkat risikonya pun semakin besar.  
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2.2.9 Kepemilikan Publik 

Kepemilikan saham publik adalah porsi saham beredar yang dimiliki masyarakat 

(Puspitasari,2009). Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum 

(bukan intitusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Struktur 

kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, 

yaitu suau perbandingan antara saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau 

manajemen ( insider ownership’s) dengan jumlah saham yang dimiliki pihak luar 

(outsider ownership’s) (Suharli dan Rachprilia, 2006 dalam Puspitasari, 2009).  

Kepemilikan publik memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen serta mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dalam 

perusahaan. Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi, maka semakin 

detail pula informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan. Tetapi manajemen 

akan tetap selektif dalam memilih informasi apa saja yang akan diungkapkan 

karena hal ini berhubungan dengan biaya untuk mengungkapkan informasi 

tersebut. Manajemen hanya akan mengeluarkan biaya hanya jika manfaat yang 

didapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. 

2.2.10 Pengungkapan Manajemen Risiko 

 Risiko merupakan elemen yang selalu ada dalam dunia usaha. Agar risiko yang 

bersifat negatif tidak menghalangi aktivitas perusahaan, risiko harus dikelola 

dengan baik oleh manajemen perusahaan. apa dampak risiko-risiko tersebut bagi 

perusahaan, risiko mana yang harus dihadapi sendiri oleh perusahaan dan mana 

yang harus dipindahkan ke pihak lain, serta metode apa yang tepat digunakan 

untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, pihak manajemen perlu menjawab 
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pertanyaan-pertanyaan mengenai risiko apa saja yang akan dihadapi perusahaan 

(Sofi,2011 dalam Fathimiyah dkk, 2011). 

Manajemen risiko adalah proses dan metode yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengelola risikonya (atau menangkap kesempatan) yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Amran et al., 2009). 

Peraturan Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri 

Manufaktur, menjelaskan terdapat sebelas risiko yang dihadapi industri 

manufaktur. 

2.3 Kerangka Pikir 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen 

Risiko  

Besar (ukuran) perusahan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar (Sudarmadji, 2007). Perusahaan yang besar dapat menyediakan 

laporan untuk keperluan internal, dimana informasi tersebut sekaligus sebagai 

bahan untuk keperluan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak 

informasi yang akan diungkapkannya. Semakin detail pula hal-hal yang akan 

diungkapkan seperti informasi tentang manajemen risiko perusahaan, karena 

perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut.
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2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap  Pengungkapan 

Manajemen Risiko 

 Kepemilikan manajemen menunjukkan adanya peran ganda dari pihak manjemen, 

yaitu dewan direksi bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang 

yang mengelola perusahaan sekaligus pemegang saham tidak ingin perusahaan 

dalam keadaan kesulitan keuangan bahkan mengalami kebankrutan. Keadaan ini 

akan merugikan baik sebagai manajemen atau sebagai pemegang saham. Sebagai 

pihak manajemen akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan 

kehilangan return ataupun dana yang diinvestasikannya (Diyah dan Erman, 2009). 

  Menurut Sofiana (2009) dalam Diyah dan Erman (2009) peran struktur 

kepemilikan manajemen dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan 

keagenan (agency approach) dan pendekatan informasi asimetri atau 

ketidakseimbangan informasi (asymmetric information approach). Dimana 

pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajemen sebagai 

sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara berbagai 

klaim (claim holder) terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

meningkatkan kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan 

manajemen dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan 

pemegang saham. 

Menurut pendekatan kedua, informasi asimetri menganggap struktur 

kepemilikan manajemen sebagai salah satu cara untuk mengurangi 

ketidakseimbangan informasi antara insiders dan outsiders melalui pengungkapan 

informasi di dalam pasar modal. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 
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insiders, maka  insiders  akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-

keputusan yang diambilnya serta akan menanggung kerugian sebagai konsekuensi 

dari pengambilan keputusan yang salah. Sehingga kebangkrutan perusahaan 

bukan lagi menjadi tanggung jawab pemilik utama. 

Manajemen bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha yang telah 

dilakukan dengan melakukan pengungkapan laporan tahunan. Semakin besar 

proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung 

lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah 

dirinya sendiri yaitu dengan lebih detail dalam pengungkapan manajemen risiko. 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusi domestik terhadap Pengungkapan 

Manajemen Risiko 

Kepemilikan institusi domestik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain) (Ririn, 

2011). Kepemilikan institusional merupakan pemegang  saham terbesar sehingga 

merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008). 

Adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada 

tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial 

distress dan financial risk (Crutchley, 1999 dalam Hanafi dan Ismayanti, 2003). 

Karena adanya monitoring tersebut pihak manajemen akan lebih banyak 

mngungkapkan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk 

pengungkapan manajemen risiko.  
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2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusi Asing terhadap Pengungkapan 

Manajemen Risiko 

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan 

asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah 

asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia 

(Fathimiyah dkk, 2011). Partisipasi asing pada perusahaan di Indonesia akibat 

globalisasi finansial dapat berupa meningkatnya kehadiran manajer-manajer 

asing. Meningkatnya permintaan dari konsumen asing yang membutuhkan 

pelayanan dari perusahaan domestik, atau meningkatnya utang-utang asing akibat 

aliran modal asing yang masuk (Sudarmono, 2011 dalam Fathimiyah dkk, 2011). 

Sehingga, jika semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat risikonya pun 

semakin besar. Maka pengungkapan tentang manajemen risiko dirasa semakin 

dibutuhkan. 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Manajemen 

Risiko 

 Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan yang besar dalam 

memengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar 

yang semuanya dianggap sebagai suara masyarakat. Adanya konsentrasi 

kepemilikan publik menimbulkan pengaruh pihak luar sehingga mengubah 

pengelolaan perusahaan yang pada awalnya berjalan sesuai keinginan manajemen 

menjadi memiliki keterbatasan (Puspitasari,2009). Semakin besar porsi saham 

yang dimiliki publik, maka akan semakin besar tekanan yang diterima perusahaan 
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untuk menyediakan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya yang di 

dalamnya terdapat pula pengungkapan tentang manajemen risiko. 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data ( Sugiono,2009 dalam Puspitasari,2009). 

Berdasar kerangka pikir di atas, peneliti mencoba mengajukan hipotesis sebagai 

berikut:  

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Manajemen Risiko. 

H2 : Kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen 

risiko. 

Ukuran Perusahaan 

Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan Institusi Domestik 

Kepemilikan Intitusi Asing 

Kepemilikaan Publik 

Pengungkapan Manajemen 

Risiko 
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H3 : Kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko. 

H4 : Kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen 

risiko. 

H5 : Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. 

 




