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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Rasio 

Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko 

Perusahaan Consumer Goods di BEI periode 2010-2015” ini menggunakan acuan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh: 

 

1. Marhaeni dan Yanto (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang determinan 

pengungkapan enterprise risk management. populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2012-2013 

berjumlah 147 perusahaan. teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling yang menghasilkan 204 sampel selama tahun 2012-2013.  

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui 

teknik dokumentasi yang terdiri dari annual report perusahaan manufaktur tahun 

2012-2013. metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis frekuensi 

dan analisis jalur. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan komisaris independen terhadap leverage, ukuran perusahaan terhadap 

reputasi auditor, reputasi auditor terhadap RMC, RMC dan leverage terhadap ERM. 

namun, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap RMC dan ERM. 
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Persamaan : 

1. Menggunakan metode purposive sampling 

2. Data diperoleh di BEI 

Perbedaan : 

 Objek penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur  tahun 

 2012-2013 sedangkan penelitian kali ini menggunakan perusahaan consumer 

 goodsyang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. 

 

2. Ardiansyah dan Adnan (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti emperial tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko perusahaan. beberapa faktor yang 

diduga telah berpengaruh ini termasuk perusahaan ukuran, ukuran papan, struktur 

kepemilikan umum, dan pertemuan frekuensi komite manajemen risiko. lima 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia stock asing pada 2011 dipilih 

menjadi sampel. data yang dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling. 

analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis. 

Penelitian ukuran perusahaan dan ukuran papan yang positif, secara 

signifikan berkaitan dengan pengungkapan risiko pada perusahaan. namun, struktur 

kepemilikan umum dan pertemuan frekuensi komite manajemen risiko memiliki 

pengaruh tidak signifikan pada pengungkapan risiko. berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan struktur kepemilikan umum dan 

komite manajemen risiko tidak berpengaruh pada pengungkapan risiko berpengaruh



13 
 

 

negatif pada pengungkapan risiko, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada 

pengungkapan risiko perusahaan.  

Persamaan :  

1.  Meneliti pengaruh variabel independen ukuran perusahaan, dewan komisaris, 

 struktur kepemilikan publik terhadap variabel dependen pengungkapan 

 manejemen risiko perusahaan  

2.  Data diambil di Bursa Efek Indonesia.  

Perbedaan :  

1.  Variabel penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen ukuran 

 perusahaan, dewan komisaris, struktur kepemilikan publik sedangkan pada 

 penelitian ini menambah variabel lain yaitu rasio keuangan dan ukuran 

 perusahaan.  

2.  Objek penelitian sebelumnya yaitu dari perusahaan manufaktur di BEI tahun 

 2011 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan yang bergerak di bidang 

 Consumer Goods yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. 

 

3. Kumalasari, Subowo dan Anisykurlillah (2014)  

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan reputasi auditor terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. 

populasi penelitian ini adalah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012 yang berjumlah 22 perusahaan. laju 

pertumbuhan komulatif produk domestik bruto menurut lapangan usaha pada sektor 
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tersebut menempati urutan terbesar kedua setelah sektor telekomunikasi selama 

tahun 2010-2012.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis regresi linier berganda. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

manajemen risiko perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan reputasi auditor 

tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.   

Persamaan:  

1.  Meneliti dengan variabel dependen pengungkapan manajemen risiko  

2.  Data diambil Di BEI 

Perbedaan:  

1.  Penelitian sebelumnya menggunakan variabel, ukuran perusahaan, 

 profitabilitas, dan reputasi auditor yang mempengaruhi luas pengungkapan 

 manajemen risiko, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

 variabel karakteristik dewan komisaris, rasio keuangan dan ukuran 

 perusahaan  yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.  

2.  Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata 

 di BEI tahun 2010-2012 sedangkan penelitian kali ini menggunakan  objek 

 perusahaan consumer goods di BEI periode 2010-2015. 

 

4. Prayoga dan Almilia (2013)  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor 
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manufaktur tahun 2007 hingga tahun 2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. metode yang dipakai adalah regresi linear berganda. berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel dari hasil penelitian menunjukan kepemilikan institusi domestik, 

kepemilikan institusi asing dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko. 

Hal ini dapat disebabkan karena semakin besar kontrol yang diberikan oleh 

pihak eksternal menyebabkan pihak manajemen lebih efisien dan efektif dalam 

menjalankan perusahaan sehingga meminimalisasi risiko yang dihadapi sehingga 

hanya sedikit manajemen risiko yang diungkapkan. sedangkan ukuran perusahaan 

dan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh, karena pihak manajemen yang 

memiliki peran ganda sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham, 

mengetahui risiko apa saja yang dihadapi perusahaan walaupun tanpa diungkapkan 

dalam laporan tahunan. 

Persamaan :  

1. Variabel dependen pengungkapan manajemen risiko sebagai variabel yang 

 mempengaruhinya.  

2. Analisis data yang digunakan sama yaitu regresi linier berganda.  

Perbedaan :  

1. Penelitian sebelumnya menggunakan struktur kepemilikan dan ukuran 

 perusahaan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian ini 

 menggunakan karakteristik dewan komisaris, rasio keuangan   
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2. Objek penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan 

 penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan consumer goods yang 

 terdaftar di BEI tahun 2010-2015. 

 

5. Sari (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, reputasi 

auditor, risk management committe, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan enterprise risk management. populasi penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2011. 

teknik pemilihan sampel berdasarkanpurposive sampling. sampel yang masuk 

kriteria sebanyak 90 perusahaan.  

Unit analisis sampel untuk tahun 2010-2011 sebanyak annual report. 

metode analisis data penelitian yaitu analisis regresi linier berganda. hasil pengujian 

menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap enterprise risk 

management. sedangkan reputasi auditor, risk management committe, konsentrasi 

kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

enterprise risk management. 

Persamaan:  

1.  Variabel dependen pengungkapan manajemen risiko perusahaan  

2.  Alat pengujiannya menggunakan analisis linier berganda.  

Perbedaan:   

1.  Penelitian sebelumnya menggunakan variabel komisaris independen, reputasi 

 auditor, risk management committe, konsentrasi kepemilikan dan ukuran 
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 perusahaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel 

 karakteristik dewan komisaris, rasio keuangan  mempengaruhi pengungkapan 

 manajemen risiko.  

2.  Objek penelitian sebelumnya menggunakan  perusahaan manufaktur di BEI 

 periode 2010-2011 sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek pada 

 perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. 

 

6. Syifa (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor dan chief risk officer 

terhadap pengungkapan enterprise risk management. populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2011. teknikpengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang 

menghasilkan 94 sampel selama tahun 2010-2011. 

Data yang digunakan merupakan data sekunderyang diambil melalui 

teknik dokumentasi yang terdiri dari annual report perusahaan manufaktur tahun 

2010-2011. metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. 

penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, leverage,konsentrasi 

kepemilikan, reputasi auditor, dan chief risk officer secara simultanberpengaruh 

positif terhadap pengungkapan enterprise risk management. pengujian parsial 

menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. ukuran 

perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, chief risk officerberpengaruh 

positif terhadap pengungkapan enterprise risk management. 
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Persamaan:  

1.  Meneliti mengenai manajemen risiko perusahaan dan menggunakan ukuran 

 perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor dan chef risk 

 officer sebagai variabel independen  

2.  Menggunakan alat uji analisis linier berganda.  

Perbedaan: 

1. Penelitian sebelumnya menambahkan variabel chef risk officer sedangkan 

 pada penelitian kali ini menggunakan karakteristik dewan komisaris terhadap 

 pengungkapan manajemen risiko.  

2. Objek penelitian sebelumnya menggunakan seluruh perusahaan 

 manufaktur di  BEI tahun 2010-2011 sedangkan penelitian kali ini 

 menggunakan objek perusahaan consumer goods di BEI periode 2010-

 2015. 

 

7. Diani (2013) 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, kompleksitas bisnis, reputasi auditor, dan risiko 

pelaporankeuangan terhadap pengungkapan keberadaan risk management committee. 

populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan industri yang listing di BEI 

tahun 2009-2011. sampel penelitian ini perusahaan industri high profile yang listing 

di BEI tahun 2009-2011. metode pengumpulan data dilakukan dengan metode 

dokumenter.  
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh 

terhadapkeberadaan RMC. komisaris independen, ukuran dewan komisaris, 

kompleksitasbisnis, dan risiko pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

RMC. Penelitian selanjutnya disarankan meneliti pada objek yang berbeda dari 

penelitian ini dan menambah periode penilitian selama 5 tahun. 

Persamaan : 

 Data diperoleh di BEI 

Perbedaan : 

1. Sampel yang digunakan penelitian sebelumnya perusahaan industri high profile

 yang listing di BEI pada tahun 2009-2011, sedangkan penelitian kali ini 

 menggunakan perusahaan consumer goods di BEI tahun 2010-2015. 

 

2 Analisis data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

 regresi logistik dan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier 

 berganda. 

 

8. Putri dan Widiastuti (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti-bukti empiris efek 

IFRS konvergensi dan mekanisme tata kelola perusahaan menuju pengungkapan 

manajemen risiko. mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini kelembagaan kepemilikan, ukuran, proporsi dewan komisaris 

independen, dewan komisaris dan ukuran komite audit. contoh studi ini adalah non 
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keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa saham Indonesia pada tahun 2011 dan 

2013. menggunakan metode purposive sampling, kami mendapat 470 pengamatan. 

mengukur tingkat pengungkapan manajemen risiko, kami menggunakan analisis 

berdasarkan luas atau jumlah pengungkapan dalam laporan tahunan bukan kualitas. 

 Hasil studi ini menunjukkan bahwa konvergensi IFRS, kelembagaan 

kepemilikan, papan commissiones ukuran dan komite audit ukuran memiliki efek 

positif pada pengungkapan manajemen risiko. sementara proporsi komisaris 

independen tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan manajemen risiko. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan efek  mekanisme tata kelola 

perusahaan menuju manajemen risiko pengungkapan pra dan pasca IFRS 

konvergensi.   

Persamaan :  

1. Menggunakan metode purposive sampling. 

2. Data diperoleh di BEI 

Perbedaan :  

1. Penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan pra dan pasca IFRS 

 konvergensi dan tata kelola perusahaan, sedangkan penelitian kali ini

 menggunakan variabel independen karakteristik dewan komisaris, rasio 

 keuangan dan ukuran perusahaanyang berpengaruh terhadap pengungkapan 

 manajemen risiko.  

2.  Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan nonkeuangan di bursa saham 

 pada tahun 2011 dan 2013 sedangkan penelitian kali ini menggunakan 

 objek perusahaan consumer goods di BEI periode 2010-2015.  
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9. Andarini dan Januarti (2012)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan karakteristik dewan komisaris dan 

perusahaan terhadap keberadaan risk management committee (RMC) dan tipe risk 

management committe yang dibentuk, apakah tergabung ataukah terpisah dengan 

komite audit. karakteristik dewan komisaris dan perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, 

kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan. 

Populasi yang digunakan adalah perusahaan nonfinansial yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2008. sampel diambil dengan 

purposive sampling dan menghasilkan sampel akhir sebanyak 248 perusahaan. data 

diambil dari laporan tahunan perusahaan dan dianalisis dengan alat analisis regresi 

logistik.  

Hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara 

signifikan berhubungan positif terhadap keberadaan risk management committe. 

sedangkan variabel lainnya (komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, 

kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, leverage) tidak berhubungan signifikan 

dengan keberadaan risk management committe. 

Persamaan :  

1.  Meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris sebagai variabel independen 

 yang mempengaruhi variabel dependen pengungkapan manajemen risiko.  

2.  Data diambil di Bursa Efek Indonesia. 
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Perbedaan :  

1. Penelitian sebelumnya menggunakan uji regresi logistik sedangkan penelitian 

 ini menggunakan regresi linier berganda  

2. Sampel penelitian sebelumnya menggunakan objek semua perusahaan 

 nonfinansial di BEI tahun 2007-2008 sedangkan pada penelitian ini mengambil 

 sampel dari perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods yang 

 terdaftar di BEI tahun 2010-2015. 

 



 
 

 

2
3

 

Tabel 2.1 

 Ringkasan Penelitian Terdahulu  

No Peneliti (tahun) 
Variabel Independen 

KMR  UDK  PDKI LBP DK  L  P UP 

1 Marhaeni,Yanto (2015)   TS     

2 Ardiansyah, Adnan 

(2014) 

TS      S 

3 Kumalasari, dkk (2014)     S S TS 

4 Prayoga, Almilia (2013)       TS 

5 Sari (2013)   TS    S 

6 Syifa (2013)     TS  S 

7 Diani (2013)  TS TS     

8 Putri, Widiastuti (2013)   TS     

9 Andarini, Januarti 

(2012) 
 TS TS  TS  S 

Keterangan :  

KMR  : Komite Manajemen Risiko  L  : Leverage TS : Tidak Signifikan  

UDK : Ukuran Dewan Komisaris  P  : Profitabilitas  S : Signifikan  

PDKI  : Proporsi Dewan Komisaris Independen  UP  : Ukuran Perusahaan 

LBP DK  : Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris  PMR : Pengungkapan Manajemen Risiko
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2.2. Landasan Teori 

 

2.2.1.  Teori Stakeholder 

Dalam teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya 

beroperasi untuk pencapaian tujuannya saja tetapi harus memberikan manfaat bagi 

para stakeholdernya. stakeholder yang dimaksud adalah pemegang saham, kreditur, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya yang ikut serta dalam 

proses pencapaian tujuan perusahaan. dengan kata lain kemakmuran suatu 

perusahaan sangat bergantung kepada dukungan dari para stakeholdernya. 

stakeholder merupakan pemangku kepentingan di dalam sebuah perusahaan yang 

sangat berpengaruh terhadap pencapai tujuan suatu perusahaan. 

Terdapat dua golongan stakeholder yaitu stakeholder sukarela dan 

stakeholdernon-sukarela. stakeholder sukarela adalah suatu kelompok atau individu 

yang menanggung suatu jenis risiko karena mereka telah melakukan investasi di 

dalam suatu perusahaan, sedangkan stakeholder non-sukarela adalah suatu kelompok 

atau individu yang mengalami risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut. 

Dengan kata lain stakeholder adalah pihak yang mempengaruhi atau akan 

dipengaruhi oleh keputusan dan strategi perusahaan. perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, dan untuk mendapatkan 

dukungan dari stakeholder perusahaan harus memberikan manfaat bagi para 

stakeholdernya. definisi stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. perusahaan 

harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan 

dan kebutuhan stakeholder, terutama stakeholder yang mempunyai kekuatan 
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terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri 

dan Ghozali, 2007). salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para 

stakeholder perusahaan adalah dengan melaksanakan pengungkapan risiko.  

Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para 

stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. 

Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk 

berkomunikasi dengan para stakeholdernya. melalui pengungkapan risiko, 

perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang 

terjadi di perusahaan. dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih 

mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan 

kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder.   

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (2002) 

tidak ada standar khusus yang mengatur tentang bagaimana pengukuran risiko yang 

dilakukan oleh perusahaan. perusahaan yang berskala besar cenderung lebih banyak 

dalam melakukan pengungkapan risiko dibandingkan perusahaan berskala kecil. 

semakin banyak suatu perusahaan dalam mengungkapkan risiko yang dimilikinya 

maka semakin ia mempunyai kemampuan untuk menghindari risiko tersebut. Amran 

ℓt αl., (2009) pengungkapan risiko perusahaan diantaranya: 

1.  Risiko keuangan merupakan risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan 

 perusahaan seperti risiko pasar, kredit, likuiditas, serta tingkat bunga atas arus 

 kas. 
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2.  Risiko operasi merupakan risiko yang berkaitan dengan kepuasan 

 pelanggan, pengembangan produk, pencarian sumber daya, kegagalan 

 produk, dan lingkungan.  

3. Risiko kekuasaan merupakan risiko yang berkaitan dengan sumber daya 

 manusia dan kinerja para karyawan.  

4.  Risiko tekhnologi dan pengolahan informasi merupakan risiko yang 

 berkaitan dengan akses, ketersediaan, dan infrastruktur tekhnologi dan 

 informasi yang dimiliki perusahaan.  

5.  Risiko integritas merupakan risiko yang berkaitan dengan kecurangan 

 manajemen dan karyawan, tindakan ilegal, dan reputasi.  

6.  Risiko strategi merupakan risiko yang berkaitan dengan pengamatan 

 lingkungan, industri, portofolio bisnis, pesaing, peraturan, politik dan 

 kekuasaan. 

Semua informasi mengenai pengungkapan risiko dalam laporan tahunan 

perusahaan akan sangat membantu dan dibutuhkan stakeholders dalam 

pengambilan keputusan. Amran ℓt. al (2009), laporan tahunan yang dibuat oleh 

perusahaan diharapkan menunjukkan informasi yang berguna bagi para 

stakeholder dalam pengambilan keputusan. 

2.2.2. Teori Agensi  

Teori agensi merupakan teori yang melandasi praktik bisnis perusahaan 

yang telah dipakai selama ini. teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara 

pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima 

wewenang (agen) dalam bentuk sebuah kontrak kerjasama. teori agensi ini 
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mendasari hubungan kontrak kerjasama antara pemilik dan agen sulit tercipta 

karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (conflict of 

interest).perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan permasalahan dikenal 

dengan asimetri informasi, hal ini terjadi karena adanya distribusi informasi yang 

tidak sama antara prinsipal dan agen. komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

merupakan mekanisme corporate governance yang efektif untuk mengatasi 

masalah agency. 

2.2.3. Teori Sinyal  

 Signaling theory membahas mengenai dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi kepada pihak eksternal. signalling theory muncul 

karenaadanya permasalahan asimetris informasi antara pihak manajemen dan 

pihak eksternal. oleh karena itu, untuk mengurangi asimetris informasi yang akan 

terjadi maka perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki baik 

informasi keuangan maupun non keuangan. ketika diterapkan untuk praktik 

disclosure perusahaan, signaling theory mengusulkan bahwa teori tersebut 

umumnya bermanfaat bagi organisasi untuk mengungkapkan inisiatif dan praktik 

corporate governance yang baik sehingga menciptakan citra yang baik di pasar 

(Subramaniam, ℓt al, 2009). 

2.2.4. Risiko 

 Risiko merupakan suatu kondisi yang muncul akibat ketidakpastian. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010.2009 juga dijelaskan 

bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan 

kerugian. risiko bisnis merupakan risiko yang timbul ketika perusahaan 
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menciptakan suatu keunggulan kompetitif dan menambah suatu nilai bagi para 

pemegang sahamnya.  

2.2.5.  Manajemen Risiko 

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi 

bisa bertahan. kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar 

sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan 

bisnis yang tidak diharapkan (Yatim, 2009). oleh karena itu, setiap perusahaan 

membutuhkan enterprise risk management (ERM) untuk mengurangi dan 

menangani setiap risiko yang mungkin terjadi. Inti dari manajemen risiko adalah 

bahwa setiap entitas yang ada mempunyai nilai untuk stakeholder. 

Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi 

tantangan adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi seberapa besar 

kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai 

stakeholder. manajemen risiko perusahaan merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk tetap bertahan dalam lingkungan usaha yang kompetitif .  

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadikan ERM sebagai bagian 

penting perusahaan dalam mempertahankan kinerja dan tingkat profitabilitas 

perusahaan. kesadaran yang tinggi terhadap manajemen resiko sebagian besar 

akibat dari bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak 

diharapkan (Walker ℓt. al2002). oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan 

enterprise risk management (ERM) untuk mengurangi dan menangani setiap 

resiko perusahaan yang mungkin muncul. elemen yang mendasari ERM, antara 

lain:  
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 Komitmen Chief Executive Officer (CEO) 

 Kebijaksanaan risiko dan misi perusahaan 

 Laporan unit bisnis dan jajaran eksekutif 

 Pengembangan kerangka kerja (framework) risiko 

 Pengembangan bahasa risiko yang umum 

 Teknik untuk mengidentifikasi risiko 

 Perangkat untuk memperkirakan risiko 

 Perangkat untuk melaporkan dan memonitor risiko 

 Keterkaitan risiko pada pihak-pihak yang sesuai dan 

bertanggung jawab 

 Keterkaitan risiko dengan fungsi keuangan dan pendanaan 

 Identifikasi risiko dan perkiraan risiko ke strategi perusahaan 

yang terintegrasi 

Penerapan manajemen risiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko 

perusahaan pada setiap kegiatan, serta mengukur dan mengatasinya pada level 

toleransi tertentu (Meisaroh dan Lucyanda, 2011). oleh karena itu, struktur 

manajemen risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis 

secara lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada 

stakeholders organisasi (Setyarini, 2011). 
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2.2.6.  Pengungkapan Manajemen Risiko/ Enterprise Risk Management  

 (ERM) 

Pengungkapan manajemen risiko adalah sebagai pengungkapan atas 

risiko-risiko yang dikelola perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan 

dimasa yang akan datang. pengungkapan risiko merupakan upaya perusahaan 

untuk dapat menjelaskan kepada pengguna laporan tahunan mana yang tidak 

sesuai, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Sedangkan manajemen risiko adalah proses dimana metode yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan 

pencapaian tujuan perusahaan, dan risiko merupakan bagian yang ada di dalam 

suatu bisnis (Edo dan Luciana, 2013). 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau tertanggung 

oleh variabel lain. variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan ERM. pengungkapan ERM merupakan gambaran dari penerapan 

manajemen risiko perusahaan. semakin banyak item yang diungkapkan, 

diharapkan dapat mencerminkan penerapan manajemen risiko yang efektif. dalam 

penelitian ini, pengungkapan berdasarkan dimensi COSO ERM Framework yang 

mencakup delapan dimensi yaitu lingkungan internal, penetapan tujuan, 

identifikasi kejadian, penilaian resiko, respon atas resiko, kegiatan pengawasan, 

informasi dan komunikasi dan pemantauan sesuai penelitian Desender (2009) dan 

Meisaroh dan lucyanda (2011). selain itu, perhitungan item-item menggunakan 

pendekatan dikotomi yaitu setiap item ERM yang diungkapkan diberi nilai 1, dan 

nilai 0 apabila tidak diungkapkan.  
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Setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks 

ERM masing-masing perusahaan dengan menghitung jumlah pengungkapan dan 

dibagi dengan total item pengungkapan sebanyak 108 item. informasi mengenai 

pengungkapan ERM diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan situs 

perusahaan (Meisaroh dan Lucyanda, 2011). 

 

2.2.7. Karakteristik Dewan Komisaris  

1. Komite Manajemen Risiko (KMR) 

 Komite manajemen risiko didefinisikan sebagai sub komite dewan yang 

memberikan pendidikan manajemen risiko pada tingkat dewan untuk risiko yang 

tepat dan strategi risiko, perkembangan kepemilikan pengawasan manajemen 

risiko oleh dewan dan review pelaporan risiko perusahaan. semakin meningkatnya 

risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan 

mendorong perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko. 

Saat ini, keberadaan risk management committe dirasa sebagai sebuah 

pengawasan penting komite dewan (Subramaniam, ℓt al., 2009). secara umum, 

luas area tanggung jawab dari risk management committe  adalah:  

1.  Menentukan strategi manajemen resiko organisasi;  

2.  Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi;  

3.  Menilai pelaporan keuangan organisasi;  

4.  Memastikan bahwa organisasi patuh terhadap peraturan dan perundang-

 undangan yang berlaku.  
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Komite manajemen risiko (RMC) adalah komite yang dibentuk oleh 

dewan direksi. risk management committe bertanggungjawab kepada dewan 

komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen 

risiko perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004). tujuan pembentukan komite ini untuk 

membantu dewan direksi mengelola risiko, menetapkan kebijakan risiko yang 

sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan. 

Pentingnya dibentuk sebuah komite yang terpisah dari komite audit 

dalam pengawasan risiko perusahaan. selama ini, banyak perusahaan yang 

menugaskan pengawasan risiko perusahaan kepada komite auditnya. pentingnya 

pengawasan risiko dan keberadaan risiko, perusahaan mungkin akan 

mempertimbangkan untuk membuat sebuah komite yang khusus menangani 

pengawasan risiko perusahaan agar berjalan secara efektif. Dalam 

pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan komite audit atau dapat pula 

menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. komite terpisah yang secara 

khusus berfokus pada masalah risiko (RMC), dinilai dapat menjadi mekanisme 

yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggung 

jawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal 

(Subramaniam, ℓt. αl, 2009). RMC yang terpisah dari komite audit akan lebih 

dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan 

berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi 

pengendalian terkait secara keseluruhan (Subramaniam, ℓt al., 2009). selain itu, 

RMC yang terpisah dari komite audit juga lebih memungkinkan dewan komisaris 
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dalam memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan 

Leclerc, 2009). 

Dalam sektor perbankan, RMC disebut pula dengan Komite Pemantau 

Risiko. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 salah satu prasyarat yang harus 

dilengkapi oleh Bank Umum yaitu tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum 

adalah pembentukan komite pemantau risiko. komite ini merupakan komite yang 

berada di bawah dewan komisaris, yang memiliki fungsi membantu Dewan 

Komisaris dalam tugas pengawasan, khususnya di bidang manajemen risiko. 

 

2.  Ukuran Dewan komisaris 

 Dalam code of good corporate governance, ukuran dan jumlah anggota 

dewan komisaris telah diatur sedemikian rupa. jumlah anggota dewan atau ukuran 

dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. ukuran dewan 

komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada dewan. dewan 

yang memiliki ukuran besar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 

mendapatkan direktur yang memiliki kompeten, artinya ukuran dewan berdampak 

terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka 

mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi.  

 Jika jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit mungkin akan 

membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah dan pengawasan 

terhadap pengambilan keputusan yang diambil direksi juga akan rendah 

(Setyarini, 2011). Di Indonesia untuk perusahaan go public tertera dalam 
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peraturan Bapepam-LK No.Kep-716//BL/2012 yang menyatakan jumlah anggota 

dewan komisaris penyelenggara dana perlindungan pemodal paling sedikit terdiri 

dari 2 (dua) orang komisaris dan satu diantaranya adalah komisaris utama. 

 

3.  Proporsi Dewan Komisaris Independen 

 Peraturan mengenai Komisaris Independen di Indonesia sudah diatur 

dalam Code of Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006. komisaris independen ini dapat 

disebut sebagai komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi. pihak 

terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan 

dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan dewan komisaris 

lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. 

PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) saat ini adalah Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melalui Keputusan Direksi No : Kep-305/BEJ/07-2004 di dalam Pencatatan 

Efek No. 1-A : tentang ketentuan umum pencatatan saham dan efek yang bersifat 

ekuitas dibursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris 

independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding 

dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali 

dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari 

seluruh jumlah anggota komisaris. 
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4. Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris 

 Tugas dewan komisaris diantaranya adalah menilai dan mengarahkan 

strategi perusahaan, kebijakan pengendalian risiko, dan mengawasi pelaksanaan 

serta kinerja perusahaan. Kurniawati (2013) menjelaskan bahwa latar belakang 

pendidikan anggota dewan komisaris akan mempengaruhi keputusan dan masukan 

yang akan diberikan kepada dewan direksi. latar belakang pendidikan anggota 

dewan komisaris yang berbeda-beda bisa menyebabkan perbedaan persepsi 

tentang manajemen risiko dalam suatu perusahaan. sehingga dibutuhkan seorang 

komisaris yang memiliki kemampuan dan insting bisnis yang sangat baik. 

 

2.2.8. Rasio Keuangan  

1. Leverage  

Leverage adalah penggunaan aktiva perusahaan dimana untuk 

penggunaan tersebut perusahaan harus menutupi dengan biaya tetap. leverage 

(jumlah utang jangka panjang), leverage yang telah digunakan sebagai proxy 

untuk risiko terkait pengungkapan, dalam penelitian dan temuan menunjukkan 

hasil yang beragam (Amran ℓt al, 2009). berdasarkan teori stakeholders, 

perusahaan diharapkan untuk dapat memberikan pengungkapan risiko agar dapat 

memberikan pembenaran dan penjelasan atas yang terjadi di perusahaan. ketika 

perusahaan memiliki tingkat risiko utang yang lebih tinggi dalam struktur modal, 

kreditur dapat memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut 

(Amran ℓt αl, 2009). formula yang digunakan untuk mengitung debt to asset ratio, 

menurut Endrian (2010) yaitu : 

                        
                (      )
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2. Profitabilitas  

 Profitabilitas adalah salah satu penilaian kinerja manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu kenaikan laba, sedangkan definisi tingkat 

profitabilitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana 

perusahaan mampu menghasilkan laba selama periode tertentu. rasio profitabilitas 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. sehingga 

laba yang dihasilkan dari penjualan dapat diinvestasikan. tingkat profitabilitas 

bertujuan untuk mengukur efesiensi aktivitas perusahaan untuk memperoleh 

keuangan.  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan mencari laba dalam suatu periode tertentu. rasio ini juga digunakan 

untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan 

investasi. salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas yaitu 

Return On Asset (ROA). rumus untuk menghitung profitabilitas : 

                (   )  
            

           
 

 

2.2.9. Ukuran Perusahaan  

 Perusahaan besar lebih cenderung menggunakan sumber daya internal 

yang dimiliki dari pada menggunakan utang untuk aktivitas operasinya. ukuran 

suatu perusahaan dapat ditunjukkan dari total aset, penjualan, tenaga kerja, dan 

kapitalisasi pasar. Menurut undang-undang Republik Indonesia no. 9 tahun 1995 

tentang usaha kecil menyatakan bahwa kriteria usaha kecil atau perusahaan kecil 
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memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan. perusahaan besar memiliki banyak 

pemegang kepentingan, oleh karena itu semakin besar perusahaan maka semakin 

besar pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemegang 

kepentingan. (Amran ℓt αl 2009). 

 Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih 

lengkap yang mungkin akan berakibat menimbulkan dampak yang lebih besar 

terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga dilakukan pengungkapan 

informasi yang lebih baik untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan 

kepada publik.  
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka 

kerangka pemikiran penelitian ini, yaitu:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKAPEMIKIRAN 

 

Penelitian ini mengangkat topik mengenai pengaruh Karakteristik 
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K
ar

ak
te

ri
st

ik
 D

ew
an

 

K
o
m

is
ar

is
 

Komite Manajemen 

Risiko (KMR) 
 

Ukuran Dewan 

Komisaris 
 

Proporsi Dewan 

Komisaris Independen 
 

Pengungkapan 

Manajemen Risiko 

Latar Belakang 

Pendidikan Dewan 

Komisaris 
 

R
as

io
  

K
eu

an
g
an

 

Leverage 

Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan 

 



39 
 

 

manajemen risiko sebagian besar akibat dari beberapa masalah yang dihadapi 

perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan.  

Terdapat beberapa variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini 

antara lain komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan 

komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dimana variabel-variabel tersebut akan menjadi 

variabel independen, sedangkan untuk variabel dependen atau yang dipengaruhi 

adalah pengungkapan manajemen risiko.   

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan consumer goods yang 

terdaftar di BEI pada periode 2010-2015. dalam penentuan sampel di sini 

menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih secara cermat 

dengan karakteristik populasi yang relevan dengan rancangan penelitian yang 

diharapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang dapat diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. data 

yang diregresikan yaitu data variabel independen setahun sebelumnya dengan data 

variabel dependen di tahun berikutnya. 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

 Dari uraian tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta landasan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah :  
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H1 = Komite Manajemen Risiko berpengaruh signifikan terhadap 

 Pengungkapan manajemen risiko  

H2 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan 

 manajemen risiko  

H3 = Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap

 Pengungkapan manajemen risiko  

H4= Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris berpengaruh  signifikan 

 terhadap Pengungkapan manajemen risiko   

H5 = Leverage berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan manajemen 

 risiko 

H6 = Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan manajemen 

 risiko  

H7 = Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan 

 manajemen risiko 

 

2.5. Pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel 

 Dependen  

 

2.5.1. Pengaruh Komite Manajemen Risiko terhadap Pengungkapan  

 Manajemen Risiko  

Frekuensi rapat komite manajemen risiko merupakan sumber yang 

penting untuk menciptakan efektivitas dari komite manajemen risiko itu sendiri  

(Setyarini, 2011). fokus pada frekuensi rapat komite manajemen risiko adalah 

tepat mengingat frekuensi rapat komite manajemen risiko secara potensial akan 
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meningkatkan komunikasi antara dewan komisaris maupun direksi dalam 

fungsinya sebagai internal control (seperti risk management committee) dan 

menjadikan dewan lebih efektif dalam tugas pengawasannya. frekuensi dari rapat 

dewan beserta komite manajemen risiko menjadikan sebuah dewan lebih aktif 

(Setyarini, 2011). 

Intensitas aktivitas komite manajemen risiko, seperti frekuensi ini dapat 

memberikan kontribusi dalam fungsi pemantauan terhadap risiko. pertemuan 

komite manajemen risiko bersama dewan komisaris yang diadakan lebih sering 

akan memperlihatkan bahwa komite manajemen resiko tersebut terlihat lebih rajin 

dan hal itu akan menguntungkan bagi shareholders. semakin tinggi frekuensi 

rapat komite manajemen risiko maka akanmenambah keakuratan langkah-langkah 

yang harus diambil oleh komite manajemen risiko untuk penanggulangan risiko.  

Rapat yang dihadiri oleh komite manajemen risiko juga merupakan 

suatu sumber daya dalam meningkatkan keefektifan dari dewan. oleh karena itu, 

semakin sering komite manajemen risiko dan anggota dewan menyelenggarakan 

rapat maka akan dapat mendukung kinerja komite manajemen risiko tersebut 

dalam mengidentifikasi risiko perusahaan yang muncul.  

Alasan dengan adanya penelitian yang signifikan mengenai komite 

manajemen risiko tersebut diantaranya adalah mereka sangat menyadari bahwa 

perusahaan besar menjadi sorotan bagi masyarakat dan pemerintah sehingga 

penyelenggaraan KMR merupakan hal yang penting untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. disisi lain, perusahaan besar memiliki aset yang besar pula sehingga 

perusahaan cenderung menyelenggarakan KMR dengan tujuan untuk melindungi 
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aset tersebut dengan pengelolaan risiko yang lebih baik (Wahyuni dan Harto, 

2012) 

2.5.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan  

 Manajemen Risiko   

Jumlah dewan komisaris merefleksikan keragaman, keluasan sumber 

daya dan kemampuan sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan. jumlah 

dewan komisaris biasanya berbanding lurus dengan ukuran perusahaan. 

perusahaan besar akan memiliki jumlah dewan komisaris yang lebih banyak 

karena perusahaan besar memiliki kompleksitas yang lebih besar pula. jumlah 

dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih untuk memberikan 

pengawasan dalam praktik pengungkapan risiko. selain itu, jumlah dewan 

komisaris yang banyak juga menambah peluang untuk saling bertukar informasi 

dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko 

(Jatiningrum, 2011) 

2.5.3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap   

 Pengungkapan Manajemen Risiko   

 Komposisi dewan komisaris yang didominasi oleh komisaris 

independen menjadi signal mengenai efektivitas sistem pengendalian di 

perusahaan. komposisi dewan komisaris dapat digunakan sebagai sarana 

pensignalan karena memenuhi dua kriteria signal, yaitu dapat diobservasi, dan 

mahal atau sulit diimitasi. komposisi dan latar belakang dewan komisaris dapat 

diobservasi karena diungkapkan dalam laporan tahunan bagian tata kelola 

perusahaan.  
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 Komposisi dewan komisaris juga menjadi signal yang tidak mudah 

ditiru akarena komisaris independen memiliki reputasi sebagai tenaga ahli dalam 

pembuatan keputusan dan mereka diasumsikan enggan bergabung dengan 

perusahaan yang berkualitas rendah karena akan merusak reputasi mereka. 

komisaris independen diharapkan dapat memonitor dan memberikan saran-saran 

yang dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan dan risiko. komisaris 

independen dapat mengarahkan upaya manajemen dalam menghadapi risiko dan 

memberikan pengungkapan manajemen risiko yang lebih luas kepada publik.  

2.5.4. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris  

 terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko    

 Tugas dewan komisaris diantaranya adalah menilai dan 

mengarahkanstrategi perusahaan, kebijakan pengendalian risiko, dan mengawasi 

pelaksanaanserta kinerja perusahaan. Suhardjanto (2010) menjelaskan bahwa latar 

belakang pendidikan anggota dewan komisaris akan mempengaruhi keputusan 

dan masukan yang akan diberikan kepada dewan direksi.  

Latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris yang berbeda-beda 

bisa menyebabkan perbedaan persepsi tentang manajemen risiko dalam 

suatuperusahaan. sehingga dapat dibutuhkan seorang komisaris yang memiliki 

kemampuan pendidikan dan insting bisnis yang bagus dalam menghadapi 

tantangan serta memberikan pengungkapan manajemen risiko kepada publik. 
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2.5.5. Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko  

 Perseroan yang memiliki proporsi utang jangka panjang yang besar 

maka memiliki risiko keuangan yang lebih besar pula (Subramaniam, 2009). 

semakin lama jatuh tempo utang semakin besar pula risiko tidak dikembalikan 

atau perubahan kondisi selama jangka waktu utang. hal ini akan mendorong 

pemberi pinjaman meminta pengendalian internal dan mekanisme pengawasan 

yang lebih baik agar dana yang mereka pinjamkan dapatdikembalikan pada saat 

jatuh tempo. 

Perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung memiliki biaya 

agensi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang 

harus dihadapi. perusahaan dengan leverage tinggi cenderung untuk memiliki 

risiko going concern yang tinggi (Subramaniam ℓt αl. 2009). terkait dengan fungsi 

pengawasan, kreditor sebagai pihak pemberi utang cenderung menuntut 

perusahaan untuk memiliki pengendalian internal yang lebih baik. 

konsekuensinya, perusahaan dengan leverage tinggi akan memiliki tuntutan kuat 

untuk membentuk risk management committe dengan tujuan mengawasi risiko 

going concern tersebut. RMC yang terpisah cenderung dapat berfungsi dengan 

lebih efektif dalam pengawasan risiko. 

Tingkat leverage dapat menunjukkan bagaimana suatu perusahaan 

harus menanggung risiko atas hutang yang dimilikinya. tingkat leverage yang 

tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal dengan jumlah 

hutang lebih besar daripada jumlah ekuitasnya, dengan demikian lebih berisiko 

atas kemungkinan kesulitan dalam hal melunasi hutang beserta bunganya.  
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Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih tinggi di 

bandingkan struktur modal, kreditur dapat memaksa perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi lebih lanjut (Amran ℓα 2009). leverage merupakan 

pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang. menurut teori stakeholder, 

perusahaan diharapkan mengungkap lebih banyak risiko dengan tujuan untuk 

menyediakan penilaian dan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada perusahaan 

(Amran ℓt al, 2009). (Kumalasari dkk, 2014) menyatakan bahwa pengukuran 

tingkat leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,022 (sig < 0,05) yang berarti 

bahwa variabel tingkat leverage memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan 

manajemen risiko. hal ini dikarenakan kreditur membutuhkan 

pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap penggunaan dana yang telah 

dipinjamkan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

pengembalian hutang.  

2.5.6.  Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Manajemen 

 Risiko  

 Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan 

cenderung melakukan pengungkapan risiko lebih banyak dibandingkan 

perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas atau kerugian. semakin 

tinggi institutional investor maka akan semakin kuat kontrol eksternal perusahaan 

tersebut dan mengurangi biaya keagenan. perusahaan yang memiliki penurunan 

profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi 

karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan investor terhadap 

pengelola perusahaan. 
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Berdasarkan agency theory tingkat profitabilitas merupakan suatu 

indikator kemajuan perusahaan. semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan maka akan menyebabkan ketertarikan principal untuk membeli saham 

perusahaan tersebut. Kumalasari dkk (2014) menyatakan bahwa tingkat 

profitabilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0,029 (sig < 0,05) dan 

Unstandardized Coefficient B sebesar 0,587. semakin besar profitabilitas yang 

dihasilkan perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan risiko yang 

dilakukan untuk menunjukkan kepada stakeholder mengenai kemampuan 

perusahaan dalam mengefisienkan penggunaan modal didalam perusahaannya.  

2.5.7. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan 

 Manajemen Risiko  

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya komite baru secara sukarela (Chen ℓt αl. 2009). 

perusahaan dengan ukuran besar cenderung berpotensi untuk memiliki masalah 

agensi yang lebih besar, karena lebih sulit untuk melakukan tindakan monitoring. 

perusahaan dengan ukuran besar umumnya juga cenderung untuk mengadopsi 

praktek corporate governance dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil.  

Terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada para 

stakeholder karena dasar kepemilikan yang lebih luas. selain itu, semakin besar 

perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk 

keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi. konsekuensinya, 

perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki tuntutan kuat untuk membentuk 

risk management committe  yang bertujuan mengawasi berbagai risiko tersebut. 
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risk management commitee  yang terpisah dinilai lebih efektif dalam pengawasan 

risiko. 

Syifa, (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

hubungan positif dengan pengungkapan risiko, karena semakin besar industri 

tersebut maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di 

perusahaan. penelitian yang dilakukan Ardiansyah dan Adnan (2015) menyatakan 

bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar 1,994 

dengan nilai signifikansi 0,013 < α (0,05), berarti ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Andarini dan Januarti 

(2012) membuktikan bahwa pada perusahaan go public Indonesia, ukuran 

perusahaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan risk 

management committe. 

 


