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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengungkapan manajemen risiko diartikan sebagai proses yang telah 

mengalami pengaruh dari personel lain dan manajemen dalam suatu kelompok 

organisasi, merangkum semua kelompok organisasi, dan dipraktikan kedalam 

strategi, kemudian dirancang agar dapat mendeteksi suatu masalah yang dapat 

memengaruhi organisasi tersebut dan juga mampu memberikan kepastian yang 

berhubungan dengan tujuan dari suatu kelompok organisasi (Mamduh, 2012:19). 

Untuk menyajikan informasi kepada para calon investor maupun stakeholder, 

perusahaan didorong agar dapat lebih transparan pada saat penyajian laporan 

keungan. Terdapat beberapa berita yang telah ditunjukkan oleh suatu entitas dapat 

menentukan apakah investor akan melakukan investasi atau tidak. Pada saat ini, 

hal tersebut menjadi fokus utama para pemegang saham yang disebabkan oleh 

beberapa hal akuntansi yang menyimpang dan menimpa entitas-entitas besar 

(Baredi, 2016). Pada umumnya pengungkapan risiko di dalam laporan keuangan 

dianggap sebagai suatu langkah maju  yang cukup penting. Menurut Probohudono 

(2013) bahwa kemampuan untuk membantu mengurangi rasa kepercayaan 

masyarakat, interaksi harus lebih baik karena  dibutuhkan dan merupakan 

regulator yang baru bereaksi.  

Peristiwa yang menimpa Enron dan World Com merupakan salah satu 

faktor runtuhnya perusahaan di dunia karena tidak memiliki corporate governance 
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yang baik serta adanya kelemahan terhadap pengungkapan manajemen risiko 

perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi 

secara lebih transparan termasuk pengungkapan informasi terkait risiko 

perusahaan karena laporan keuangan digunakan oleh para pengguna untuk 

kepentingan investasi maupun untuk mengetahui kondisi perusahaan. Adanya 

risiko dalam setiap kegiatan usaha, perusahaan dituntut untuk mampu 

mengendalikan dan memberikan solusi terkait pengelolaan risiko. Peningkatan 

corporate governance merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengurangi risiko perusahaan. Dengan cara ini, kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan akan meningkat karena informasi yang disampaikan tidak hanya 

informasi terkait keuangan tetapi juga pengungkapan informasi terkait risiko 

perusahaan. Peningkatan corporate governance dapat dilakukan dengan 

penerapan manajemen risiko untuk menghindari dan mengelola risiko yang ada 

dalam perusahaan.  

Menurut Setyarini (2011), penerapan manajemen risiko yang baik harus 

memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat 

terhadap risiko yang akan memengaruhinya. Perusahaan perlu menerapkan 

manajemen risiko dengan cara pengungkapan risiko atau risk management 

disclosure. Pengungkapan manajemen risiko merupakan faktor penting dalam 

pelaporan keuangan perusahaan karena dapat menginformasikan tentang 

pengelolaan risiko yang dilakukan, serta efek dan dampaknya terhadap masa 

depan perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi mengenai manajemen 

risiko dalam perusahaan maka perusahaan telah berusaha untuk menjadi lebih 
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transparan dalam memberikan informasi kepada para pemegang saham (Yogi dan 

Anis, 2014). 

Berikut ini disajikan data rata-rata pengungkapan manajemen risiko pada 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dalam bentuk 

persen (%): 

 
Sumber : Diolah 

Ganbar 1.1 

RATA-RATA PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2015-2019 

 

 Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan manajemen 

risiko pada perusahaan perbankan ini mengalami kenaikan dari tahun 2015-2016 

dan tidak berubah atau tetap sampai tahun 2019. Peningkatan pengungkapan 

manajemen risiko pada dasarnya diakibatkan oleh tuntutan pengungkapan 

manajemen risiko oleh pihak yang berkepentingan dan sebagai realisasi peraturan 

perundang-undangan yang telah berlaku. 

Di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat isu mengenai pembobolan 14 Bank 

BUMN dan Swasta oleh perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara 
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Pembiayaan (SNP) Finance senilai 14 triliun rupiah yang terdapat pada website 

liputan6.com. PT SNP berhasil memperoleh kredit dari Bank Mandiri sebesarat 10 

triliun rupiah sedangkan sisanya sebesar 4 trilliun rupiah adalah akumulasi dari 13 

Bank lainnya yang terdiri dari. Hal ini terjadi karena ketidak hati-hatian 

perbankan dalam menyalurkan kredit serta tidak berjalannya pengelolaan 

manajemen risiko dengan baik. Hal ini disebabkan  karena ada rekayasa dalam 

pembukuan laporan keuangan yang dilakukan salah satu The Big Five akuntan 

publik di Indonesia atas laporan keuangan SNP Finance (Arnaz, 2018). 

Kasus kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan berdampak pada 

berkurangnya kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap keandalan dan 

keakuratan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap 

tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan 

tetapi haya disusun berdasarkan standar dan aturan akuntansi. Hal ini 

menyebabkan banyak permintaan dari para pemegang saham agar perusahaan 

melakukan perluasan pengungkapan dalam laporan keuangan (Gunawan dan 

Zakiyah, 2017). 

Untuk menghindari risiko yang dihadapi perbankan serta untuk melindungi 

para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan maka perbankan dituntut untuk mampu mengelola 

manajemen risiko dengan baik (Lindrianasari dkk., 2019). Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui 

peraturan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 
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yaitu Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap 

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan manajemen 

risiko yakni diantaranya, ukuran perusahaan, komite manajemen risiko, ukuran 

dewan komisaris dan kepemilikan publik pada perusahaan perbankan di Indonesia 

pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sumber daya yang dimiliki 

perusahaan yakni sumber modal dan sumber daya manusia. Ukuran perusahaan 

memiliki hubungan positif dengan pengungkapan risiko karena semakin besar 

industri maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di 

perusahaan sehingga pengungkapan risiko akan semakin luas dan juga sebagai 

bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap investor (Syifa’, 2013). Ukuran 

perusahaan dapat dihitung dengan cara memakai total aset, pendapatan atau modal 

dari suatu perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edo dan Luciana 

(2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhdapat pengungkapan manajemen risiko, sedangkan Falendro (2018)  

menyimpulkan bahwa ukuran perusahan tidak berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan manajemen risiko. 

Komite manajemen risiko adalah komite yang dibentuk oleh dewan 

direksi. Komite manajemen risiko bertanggung jawab kepada dewan komisaris 

dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko 

perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004). Keberadaan komite manajemen dapat 

meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong 
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perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi (Utami, 2015). 

Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan lebih fokus dalam 

menyelesaikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga pengungkapan manajemen 

risiko menjadi lebih luas.  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhani 

dan Utami (2015) menunjukkan hasil bahwa komite manajemen risiko 

berpengaruh positif dan signifikan terhadapat pengungkapan manajemen risiko, 

sedangkan komite manajemen risiko menunjukkan hasil tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan manajemen risiko (Sinaga, 2018). 

Dewan komisaris diartikan sebagai organ perusahaan bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi (KNKG, 2012). 

Menurut Desender (2007) jumlah anggota dewan yang besar menambah peluang 

untuk saling bertukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas 

pengungkapan manajemen risiko. Dewan komisaris memiliki peran yang penting 

entitas dalam kegiatan good corporate governance. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Syaifurakhman dan Laksito (2016) menyatakan bahwa ukuran 

dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan  terdahap 

pengungkapan manajemen risiko,  sedangkan ukuran dewan komisaris tidak 

memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko (Gunawan 

dan Zakiyah, 2017). 

Kepemilikan publik diartikan sebagai jumlah saham yang dimiliki oleh 

publik pada sebuah perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik akan 

dapat memberikan banyak informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham (Saputro dan 
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Suryono, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan 

Gunawan (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Widyiawati dan Halmawati (2018) menunjukkan 

bahwa kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan manajemen risiko.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat ketidaksamaan hasil penelitian 

dan tidak menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian tersebut. Oleh sebab 

itu, saat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ulang mengenai ukuran 

perusahaan, komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan 

publik terhadapat pengungkapan manajemen risiko. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan sejumlah 45 perusahaan 

yang namanya telah tercantum di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2015-2019 

menjadi pilihan dikarenakan pada periode ini terdapat laporan keuangan tahunan 

yang dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2019? 
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2. Apakah komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2019? 

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2019? 

4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

2. Untuk mengetahui apakah komite manajemen risiko berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 
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4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti dan Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang akan 

dilakukan berikutnya dan juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk 

pengembangan dan penerapan ilmu yang telah ditempuh oleh peneliti di 

jenjang perguruan tinggi. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi 

yang mendukung mengenai penunjangan dewan komisaris dan perusahaan 

dalam mengelola risikio dalam perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

calon investor dalam pengambilan keputusan investasi. 
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1.5 Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika penulisan pada skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab satu ini menggambarkan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta 

sistematika dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi pengungkapan manajemen risiko. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menggambarkan tentang landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dasar teori, serta kerangka 

berpikir dan hipotesis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

pengungkapan manajemen risiko. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menggambarkan tentang populasi dan sampel yang 

digunakan dalam studi empiris, pengidentifikasian variabel-variabel 

penelitian dan penjelasan mengenai cara pengukuran variabel-

variabel tersebut. Selain itu juga dikemukakan teknik pemilihan data 

dan metode analisis data mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

pengungkapan manajemen risiko. 

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini menggambarkan tentang subjek penelitian dan analisis 

data yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 
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analisis regresi linier berganda mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang berguna bagi 

penelitian yang selanjutnya. 


