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ABSTRACT

The purpose of this research is to provide empirical evidence about company 

characeristics such a firm size, liquidity and profitability and then corporate governance 

mechanism such as institutional ownership, board size, and audit committe size that affect 

corporate risk  management disclosure.  The statistic method that used to test the hypotheses is 

panel multiple regression analysis. The population of this research is banking companies listed 

on  IDX in 2009- 2012.  Twenty nine companies which privide the complete annual report each 

year were chosen as sample. To explain the affects between the variables, agency theory and 

signalling theory were used. 

Based on the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and 

autocorrelation test, there were no deviations from classical assumptions. This indicates that the 

available data has been qualified to use the model of panel multiple regression equation. The 

results of this research show that only firm size has significant positive effect on risk 

management disclosure. In addition, the results do not support that liquidit,profitability, 

institutional ownership, board size and audit committe size have significant effect on risk 

management disclosure in banking companies.

Key words : Risk Management Disclosure (RMD), Firm Characteristics, Corporate Governance 

        Mechanism

I. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak krisis moneter pada tahun 1998 
hingga krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008 menjadi suatu pelajaran penting bagi 
industri keuangan untuk meningkatkan kualitas manajemennya dalam menghadapi berbagai 
risiko yang ada. Kelemahan dari penerapan manajemen risiko tersebut menyebabkan perlu 
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ditingkatkannya kualitas penerapan manajemen risiko oleh setiap institusi keuangan termasuk 
perbankan.Sektor industri keuangan di Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh industri 
perbankan yang menguasai 80% pangsa pasar. atau disebut dengan manajemen risiko (risk 
management).

Sistem manajemen risiko merupakan salah satu perangkat utama untuk mengurangi 
dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin terjadi. Penerapan manajemen risiko 
yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang 
tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya (Susilo dan Kaho,2010). Setelah risiko 
tersebut dikelola, risiko harus dikomunikasikan dengan melakukan pengungkapan.

Pengungkapan risiko (risk disclosure) sendiri merupakan salah satu praktik good 
corporate governance. Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance menyebutkan bahwa perlunya 
perusahaan untuk mengungkap informasi salah satunya adalah informasi manajemen risiko.

Good corporate governance (yang selanjutnya disingkat GCG) merupakan sebuah 
sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, 
pengawas, pemegang saham dan stakeholder dengan menekankan pada lima prinsip GCG 
yaitu Transparancy (keterbukaan informasi), Accuntability (akuntabilitas), Responsibility 
(pertanggungjawaban), Indepandency (kemandirian), Fairness (kesetaraan dan kewajaran) 
(Suhardjanto,et al, 2012).

Sektor industri keuangan di Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh industri 
perbankan yang menguasai 80% pangsa pasar. Dalam menjalankan aktivitas operasinya, bank 
lebih banyak berhubungan dengan risiko jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur dan 
perusahaan lainnya. Selain itu, perbankan dianggap memiliki tingkat regulasi yang tinggi (highly 
regulated), seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (Suhardjanto,et al 2012). Oleh 
sebab itu, penulis memilih bank sebagai objek penelitian kali ini. Penelitian ini juga menarik 
untuk dilakukan karena belum ada penelitian yang menguji peran corporate governance dalam 
risk disclosure pada perusahaan perbankan Indonesia dengan menggunakan variabel - variabel 
karakteristik perusahaan dan mekanisme corporate governance seperti yang akan digunakan 
dalam penelitian ini.

2. Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Perumusan Hipotesis

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep agency theory menurut Scott (1997) adalah hubungan atau kontrak antara 
principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan 
tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan 
kepentingan principal. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah 
hubungan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajer) yang di dalamnya 
terdapat suatu kontrak dimana principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola 
usahanya dan membuat keputusan yang terbaik. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan 
yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun 
risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal  dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila 
kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara 
matematis  memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian  
insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari  Agency theory atau 
teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan 
prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik  kepentingan (Scott, 1997). 
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2.2. Signalling theory

Signalling theory adalah adalah suatu teori dimana satu pihak (agent) menyampaikan 
informasi terkait dirinya kepada pihak lain (principal). Holthausen (1990) dalam Godfrey (2010) 
menjelaskan perspektif pada pilihan kebijakan akuntansi yaitu information perspective. Pada 
perspektif ini, manajer secara sukarela menyediakan informasi bagi investor untuk membantu 
mereka dalam pembuatan keputusan. Menurut Sharpe (1997) pengumuman informasi 
akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di  masa 
mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan  perdagangan saham, 
dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui  perubahan dalam volume 
perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara  publikasi informasi baik laporan 
keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial  politik terhadap fluktuasi volume perdagangan 
saham dapat dilihat dalam efisiensi  pasar. 

2.3. Risiko

Risiko adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. 
Terdapat beberapa definisi tentang resiko. Risiko menurut ICAEW adalah suatu kejadian yang 
tidak pasti, yang apabila terjadi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Linsley and Shrives 
(2006) dan Amran, et al (2009) mengelompokkan risiko ke dalam 6 garis besar, yaitu financial
risk, operation risk, empowerment risk, information processing and technology risk, integrity risk 
dan strategic risk. Risiko biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang negatif, seperti kehilangan 
profit atau kemungkinan mengalami kerugian. 

Risiko yang harus tercakup dalam pengungkapan laporan keuangan menurut Peraturan Bank 
Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 adalah risiko kredit, risiko pasar,risiko likuiditas, risiko 
operasional,risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi,dan risiko strategi.
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis merumuskan beberapa hipotesis, yaitu:

1. Hipotesis pertama : Pengaruh ukuran perusahaan terhadap risk management disclosure
  (RMD)

Besar kecilnya ukuran perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan 
dalam mengungkapkan informasi mengenai risiko perusahaan. Manajer sebagai pihak internal 
perusahaan tentunya akan lebih mengetahui informasi mengenai risiko perusahaan daripada 
pihak eksternal perusahaan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya asimetri informasi dan 
menimbulkan biaya keagenan antara pihak internal dengan eksternal perusahaan. Perusahaan 
ukuran besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil. Hal 
tersebut diprediksi dapat mempengaruhi luas pengungkapan risiko dalam laporan tahunan 
perusahaan (Mubarok dan Rohman, 2013).

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap terhadap risk management 
disclosure (RMD)

2. Hipotesis kedua : Pengaruh likuiditas terhadap risk management disclosure  (RMD)

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membiayai liabilitas jangka 
pendeknya. Ukuran yang dapat mewakili likuiditas adalah dengan current ratio. Current ratio
(CR) merupakan perbandingan antara jumlah aset lancar dengan jumlah kewajiban lancar 
(Brigham dan Houston, 2010). Semakin tinggi CR, semakin baik likuiditas perusahaan. Semakin 
tinggi tingkat likuiditasnya, manajer akan melakukan pengungkapan yang lebih mengenai risiko 
yang dihadapinya dalam laporan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan 
informasi lebih kepada stakeholder (Elzahar dan Hussainey, 2012).

Ha2 : Likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap terhadap risk management 
disclosure (RMD) 

3. Hipotesis ketiga : Pengaruh profitabilitas terhadap risk management disclosure (RMD)
Profitabilitas merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan mengetahui kenaikan laba perusahaan. (Mubarok 
dan Rohman, 2013). Profitabilitas merupakan indikator keberhasilan perusahaan terutama 
kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang 
dimilikinya seperti aset atau ekuitas. Banyak ukuran yang dapat digunakan sebagai proksi dari 
tingkat profitabilitas, salah satunya adalah return on equity (ROE). Semakin tinggi ROE akan 
membuat perusahaan melakukan pengungkapan risiko yang lebih luas, dan juga sebaliknya.

Ha3 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap terhadap risk 
management disclosure (RMD) 

4. Hipotesis keempat : Pengaruh kepemilikan institusional terhadap risk management
disclosure (RMD)

Perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional yang terpusat (concentrated 
ownership structures), menurut teori keagenan biasanya melakukan pengungkapan lebih 
rendah daripada dalam struktur yang terbagi-bagi (diffuse structures) yang menyertakan 
kepemilikan luar (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hal ini yang dimaksud lebih rendah 
adalah dalam pengawasan dan pengendalian. Pemegang saham yang kepemilikannya lebih 
besar memainkan peranan aktif dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga 
hanya memerlukan sedikit pengungkapan risiko
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Ha4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap terhadap risk 
management disclosure (RMD) 

5. Hipotesis kelima : Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap risk management disclosure
(RMD)

Menurut Dalton et al (1999) board size dengan ukuran yang optimum lebih efektif 
daripada boardsize dengan ukuran kecil. efektivitas dalam pengambilan keputusan (Mubarok 
dan Rohman, 2013). Menurut teori keagenan, jumlah dewan yang besar dapat memberikan 
peran yang lebih efektif dalam melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris (Singh et al. 
dalam Elzahar dan Hussainey, 2012). pengungkapan risiko perusahaan agar tidak ada 
informasi yang disembunyikan. Lebih jauh, jumlah dewan yang besar dapat mempengaruhi 
keputusan pengungkapan sukarela dan luas pengungkapan risiko perusahaan (Elzahar dan 
Hussainey, 2012 dalam Mubarok dan Rohman, 2013).

Ha5 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap risk management 
disclosure (RMD) 

6. Hipotesis keenam : Pengaruh ukuran komite audit terhadap risk management 
disclosure (RMD)

Menurut teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris 
diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan. Hal tersebut 
diprediksi dengan efektifnya keberadaan dan kinerja komite audit dapat membantu dewan 
komisaris dalam fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan 
telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 
2006). 

Ha6 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap risk management disclosure 
(RMD) 

3. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristk 
perusahaan dan mekanisme corporate governance terhadap risk management disclosure pada 
perusahaan perbankan. Objek penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yang diuji. Variabel-
variabel tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu variabel dependen dan independen. 
Variabel dependen penelitian ini adalah risk management disclosure, dan variabel independen 
terdiri atas ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran dewan 
komisaris dan ukuran komite audit. Penelitian ini adalah penelitian dengan tujuan hypothesis 
testing. Hypothesis testing digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu, dan digunakan 
untuk menjelaskan varians variabel terkait atau untuk memprediksi hasil-hasil organisasional 
(Sekaran, 2010).

3.1.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang tedaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2012. Pemilihan bank sebagai objek penelitian 
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karena bank merupakan lembaga yang dikenal sebagai risk taking entities (Oorschot 2009 
dalam Suhardjanto ,et al 2012.)

3. 2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan 
(annual report) tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan data panel. Data yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI http://www.idx.co.id, Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD), dan atau situs resmi bank terkait. Dalam penelitian ini data sekunder 
diperoleh dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi.

3.3 Operasionalisasi variabel

Variabel yang digunakan untuk menganalisis data dalam dalam penelitian ini terdiri dari 
variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang diteliti adalah tingkat 
pengungkapan risiko (risk management disclosure). Selanjutnya, variabel independen yang 
akan digunakan adalah karakteristik perusahaan yang diwakili dengan ukuran perusahaan, 
likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan mekanisme corporate governance diwakili dengan 
kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam 
investigasi (Sekaran, 2010). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah risk management 
disclosure atau pengungkapan manajemen risko.

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung risk management disclosure dalam penelitian ini 
adalah:

=  1     
Keterangan persamaan :
RMDBY = Skor pengungkapan bank B pada tahun Y
MAX BY = Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada tahun Y
i = item dalam framework
SCOREiBY = Skor untuk item i, bank B pada tahun Y

Skor yang dimaksud dari persamaan diatas adalah skor total pengungkapan risiko yang 
dilakukan oleh perusahaan, sedangkan nilai maksium yang mungkin dicapai bank merupakan 
jumlah item pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan PBI Nomor: 11/25/PBI/2009 dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011.

3.3.2. Variabel Independen
Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel-

variabel yang mewakili karakteristik perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Ukuran perusahaan (SIZE)
Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

(Mubarok dan Rohman, 2013). Elzahar dan Hussainey (2012) menyebutkan bahwa total aset 
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merupakan proksi ukuran perusahaan dan berpengaruh signifikan dengan pengungkapan 
risiko. Total Aset dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

SIZE = ln (Total Aset)

2. Likuiditas (LIQ)
Tingkat likuiditas merupakan tingkat dari kemampuan perusahaan dalam membiayai 

liabilitas jangka pendeknya (Mubarok dan Rohman, 2013). Semakin tinggi likuiditas 
perusahaan, semakin baik pengungkapan risiko yang akan dilakukan. Ukuran variabel tingkat 
likuiditas dalam penelitian ini dukur dengan menggunakan current ratio (CR). Sehingga dalam 
penelitian ini pengukuran likuiditas dapat dirumuskan dengan perhitungan current ratio sebagai 
berikut :
                                          

=       
3. Profitabilitas (PROF)

Salah satu cara untuk menilai kinerja manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan 
yaitu dengan mengatahui tingkat kenaikan laba perusahaan atau disebut dengan profitabilitas. 
Tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio return on equity (ROE). . ROE 
mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri 
yang digunakan perusahaan tersebut (Susan Irawati, 2006). Secara ringkas, profitabilitas dapat 
diukur dengan menggunakan rumus :

=  ℎ ℎ  ℎ  100
4. Kepemilikan Institusional (KIT)

Variabel kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase jumlah 
saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan. (Mubarok dan 
rohman, 2013).

5. Ukuran Dewan Komisaris (UKDK)
Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota yang menjabat sebagai dewan 

komisaris. Dewan komisaris digunakan sebagai salah satu faktor corporate governance yang 
mempengaruhi pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan.

6. Ukuran Komite Audit (UKKA)
Sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No: kep. 643/BL/2012, komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 
perusahaan. Dengan dibentuknya komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas 
dewan komisaris. Ukuran komite audit merupakan total anggota komite audit.

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah 
metode regresi berganda. .  Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini adalah:

RMD = α0 + β1SIZEit+β2LIQit+β3PROFit+β4KITit+β5UKDKit+β6 UKKAit+ εit

Keterangan :
RMD : Risk Management Disclosure;
SIZE : ukuran perusahaan;
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LIQ : likuiditas;
PROF : profitabilitas;
KIT : kepemilikan institusional;
UKDK : ukuran dewan komisaris;
UKKA : ukuran komite audit;
α0 : konstanta;
β1... β6 : koefisien regresi;
ε : error term.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, pemilihan 
model data panel dan pengujian hipotesis. 

3.4 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari 
semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data (Ghozali, 2006). Statistik 
deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.5 Analisis  Data Panel

Data panel diperkenalkaan oleh Howles pada tahun 1950, yaitu data seksi silang (cross section) 
dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu (time series) (Winarno, 2011). Ada tiga pendekatan 
yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengandata panel yaitu Common 
Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Widarjono, 207). Jenis model dengan sifat pendekatan 
seperti apa yang digunakan oleh penelitan diketahui dengan melakukan pengujian yaitu uji 
chow dan uji hausman.

3.6 Uji goodness of fit

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit 
fungsi tesebut. Secara statistik, goodness of fit dapat diukur dari nilai signifikansi simultan (uji 
statistik F), serta nilai koefisien determinasi (R2).

3.7 Uji Normalitas Data

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Pengujian 
dapat dilakukan lebih akurat dengan alat analisis dan Eviews yang menggunakan dua cara, 
yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera

3.8 Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, 
sebelumnya dilakukan clean up data dengan pemenuhan asumsi klasik untuk memastikan 
bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien 
(Gujarati, 2003). Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan 3 pengujian yaitu uji 
multikoloniearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
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4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Pada tabel 4.1 di bawah ini dijelaskan statistik deskriptif dari variabel dependen 
penelitian. Informasi mengenai statistik deskriptif tersebut meliputi: nilai minimum, maksimum, 
rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihitung dengan menggunakan alat bantu statistik 
Eviews 7.1. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Dependen

RMD
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev Obeservations

0.600485 0.601563 0.875000 0.343750 0.099894 0.268657

   Sumber : Data diolah Eviews 7.1

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa risk management disclosure (RMD)
terendah adalah sebesar 34,37%, nilai tertinggi sebesar 87,5%, dan rata-rata RMD yang diteliti
sebesar 60,05%, dengan standar deviasi sebesar 9,98%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
pengungkapan risiko yang diilakukan perusahaan perbankan di Indonesia tergolong cukup baik. 
Belum adanya tingkat pengungkapan risiko dengan nilai 100,00% (fully comply) menunjukkan 
pengungkapan risiko pada perbankan di Indonesia belum memadai dan belum sesuai dengan 
yang disyaratkan (Suhardjanto, 2012). Terlebih lagi, pengungkapan risiko bagi perbankan di 
Indonesia merupakan salah satu pengungkapan yang wajib dilakukan (mandatory disclosure) 
karena secara eksplisit telah diatur dalam PSAK 60 (revisi 2013).

4.2 Analisis Data Panel

Berikutnya dilakukan pengujian model Panel Least Square (PLS), dengan metode 
Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Untuk menentukan model yang tepat 
digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan antara Common Effect dan Fixed Effect Model 
(FEM) dengan menggunakan Chow Test. Jika pada didapat modelnya yaitu Fixed Effect Model 
(FEM) maka perlu dilakukan uji Hausman untuk lebih mengetahui model mana antara Fixed 
Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) yang lebih tepat untuk estimasi data yang 
dapat digunakan. Pengujian ini akan dilakukan bantuan software Eviews 7.1.

Tabel 4.2

4.2.1 Hasil Uji Chow dan Uji Hausman
Berdasarkan hasil perhitungan Chow test, diperoleh nilai cross-section F sebesar 

0.1118 dan nilai cross-section chisquare sebesar 0.0157. Hal tersebut menunjukan bahwa 

Uji Test Summary Probability Kesimpulan

Chow Test
Cross-section F 0.1118

Fixed Effect Model
Cross-section Chisquare 0.0157

Hausman Test Cross-section random 0.1250 Random Effect Model

Sumber : Data  diolah Eviews 7.1
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dalam chow test H0 di tolak  karena Fhitung > Fα dan ProbChisq.< α yang berarti fixed effect model
menunjukan model yang lebih baik.

Setelah didapatkan hasilnya fixed effect model, maka dilakukan Hausman test. Hasil 
Hausman test menerima H0 dan menolak Ha. Hal ini dikarenakan nilai sig. sebesar 0.1250 > 
0,05 sehingga membuktikan fixed effect model tidak dapat digunakan dikarenakan pada model 
tidak terdapat efek individu, artinya masing-masing individu (perusahaan yang diteliti) 
mempunyai intersep sendiri-sendiri, berarti estimasi model dapat digunakan estimasi dengan 
Random Effect Model.
Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa metode regresi berganda data panel yang sebaiknya 
digunakan adalah random effect model. Tabel tersebut menunjukan  bahwa hanya ada satu 
variabel yang probabilitasnya terlihat signifikan (ρ value < α0,05)  dan nilai R2 sebesar 0.411451 
memberikan nilai yang cukup baik. Nilai Durbin-Watson stat sebesar 1.578221 juga 
menunjukan nilai yang baik karena mengindikasikan tidak adanya autokorelasi di dalam data 
penelitian.

Tabel 4.3
Hasil Regresi Dengan Menggunakan Random Effect Model

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SIZE 0.035946 0.006503 5.528032 0.0000
LIQ 0.204346 0.140429 1.455157 0.1485
PROF 0.000971 0.016643 0.058365 0.9536
KIT 0.011714 0.031630 0.370355 0.7118
UK_DK 0.008543 0.006154 1.388101 0.1679
UK_KA -0.008648 0.008634 -1.001611 0.3187
R-Squared       0.411451 Durbin-Watson Stat 1.578221

Sumber : Data diolah Eviews 7.1

4.3 Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Setelah persamaan regresi berganda data panel tersebut diolah dengan menggunakan random 
effect model pada program Eviews 7.1, maka di dapatlah hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Regresi Berganda Data Panel

Variabel Koefisien t statistik ρ - value Kesimpulan
Constant -0.751969 -3.215494 0.0017 -

SIZE 0.035946 5.528032 0.0000 Ada pengaruh
LIQ 0.204346 1.455157 0.1485 Tidak ada pengaruh

PROF 0.000971 0.058365 0.9536 Tidak ada pengaruh
KIT 0.011714 0.370355 0.7118 Tidak ada pengaruh

UKDK 0.008543 1.388101 0.1679 Tidak ada pengaruh
UKKA -0.008648 -1.001611 0.3187 Tidak ada pengaruh

R-squared
0.411451

F-statistic
12.70021

Adjusted R-squared
0.379054

Prob (F-statistic)
0.000000

Sumber : Data diolah Eviews 7.1
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4.3.1 Analisis Regresi Persamaan Penelitian

Berdasarkan hasil regresi berganda data panel yang dipaparkan dala tabel 4.4, maka 
diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut : 

RMDit =  - 0.751969 + 0.035946 SIZEit + 0.204346 LIQit + 0.000971 PROFit + 0.011714 KITit+   
0.008543 UKDKit - 0.008648 UKKAit + εit

Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Berdasarkan tabel 4.4 nilai 
adjusted R2 yang didapat dari hasil pengujian regresi adalah 0.379054. Artinya seluruh variabel 
independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu risk management 
disclosure (RMD) sebesar 37.90% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak diikutsertakan didalam pengujian. 
Uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel independen pada 
model regresi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen 
penelitian. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.4  diatas diketahui bahwa F-hitung sebesar 
12.70021 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 < α0,05. Maka H0 yang menyatakan tidak 
terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen terhadap RMD  ditolak yang berarti 
terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen yaitu yaitu SIZE, LIQ, PROF, KIT, UKDK, 
dan UKKA, terhadap RMD.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan analisis regresi, agar memenuhi syarat sebagai model yang 
memiliki sifat Best Linier Unbias Estimator (BLUE) atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian 
asumsi klasik pada model regresi yang digunakan.  Hasil akhir dari pengujian asumsi klasik 
model penelitian disajikan secara ringkas dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Uji Asumsi Klasik Model Penelitian

Uji Hasil Pengujian Kesimpulan

Multikolinieritas Koefisien korelasi < 0,80 Bebas mutlikolinieritas

Heteroskedastisitas Obs*R-squared > α = 5%,
Bebas 

heteroskedastisitas
Autokorelasi probability > α = 5% Bebas autokorelasi

         Sumber : Data diolah Eviews 7.1

4.4.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier 
antar variabel independen dalam model regresi Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Jika koefisien korelasi 
diatas 0,8 maka patut diduga adanya masalah multikolinearitas dalam model, dan sebaliknya 
(Gujarati, 2003).
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Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

RMD SIZE LIQ PROF KIT UK_DK UK_KA

RMD 1.000000 0.646469 0.204417 0.105566 0.013072 0.521355 0.386301
SIZE 0.646469 1.000000 0.103531 0.132912 -0.101586 0.664574 0.604341
LIQ 0.204417 0.103531 1.000000 0.099585 0.299384 0.214595 0.204623

PROF 0.105566 0.132912 0.099585 1.000000 0.116642 0.052061 0.089263
KIT 0.013072 -0.101586 0.299384 0.116642 1.000000 0.087617 -0.052670

UK_DK 0.521355 0.664574 0.214595 0.052061 0.087617 1.000000 0.618823

UK_KA 0.386301 0.604341 0.204623 0.089263 -0.052670 0.618823 1.000000
Sumber : Data diolah Eviews 7.1

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.6 diatas, hasil besaran korelasi antar variabel 
independen kurang dari 0,8. Hasil tersebut menyatakan bahwa data terbebas dari masalah 
multikolinieritas karena tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien 
korelasi antar variabel independen yang diatas 0,8. Dalam pengujian model penelitian  ini bisa 
disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model 
regresi.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. Uji White
menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen. Jika nilai probabilitas yang 
dihasilkan dari nilai Obs*R-squared lebih kecil dari α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut bersifat heteroskedastis.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.277718    Prob. F(21,94) 0.2105
Obs*R-squared 25.75906    Prob. Chi-Square(21) 0.2158
Scaled explained 
SS 23.45641    Prob. Chi-Square(21) 0.3201
           
Sumber : Data diolah Eviews 7.1

Berdasarkan uji heteroskedastisitas model penelitian pada tabel 4.7 diperoleh nilai 
Obs*Rsquared sebesar 25.75906 ; dimana lebih besar dari α = 5%, maka dapat disimpulkan 
bahwa untuk model penelitian tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.4.3 Uji Autokorelasi
Uji otokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Pemeriksaan otokorelasi dilakukan dengan 
uji Durbin-Watson dan uji Breusch-Godfrey. Pada uji Durbin-Watson, jika nilai d berada di 
antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada otokorelasi. Dalam Uji Breusch-Godfrey, jika nilai 
probability > α = 5% berarti menandakan tidak adanya otokorelasi, sedangkan jika nilai 
probability ≤ α = 5% maka terdapat autokorelasi.
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Hipotesis 1
H01 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMD 
Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap RMD

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Uji Hasil Pengujian

Durbin-Watson stat 1.578221

Obs*R-squared (Breusch-Godfrey) 0.27552

  Sumber : Data diolah Eviews 7.1

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.8 diatas, model penelitian memiliki nilai 
probabilitas Durbin-Watson diantara 1,54 dan 2,46  yaitu sebesar 1.578221 dan nilai Obs*R-
squared yang lebih besar dari α = 5%, yakni 0.27552. Ini menandakan tidak ada masalah 
autokorelasi karena diduga tidak ada korelsi antara anggota observasi satu dengan observasi 
lain yang berlainan waktu.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual) 

Untuk menguji hipotesa dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat signifikansi 
dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan 
mengasumsikan variabel lain adalah konstan. 

Dasar pengambilan keputusan :

Jika ρ value < α0,05 maka Ho ditolak.
Jika ρ value > α0,05 maka Ho diterima.

Setelah dilakukan beberapa pengujian maka interpretasi hasil studi untuk penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Tabel 4.9

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SIZE 0.035946 0.006503 5.528032 0.0000
LIQ 0.204346 0.140429 1.455157 0.1485

PROF 0.000971 0.016643 0.058365 0.9536
KIT 0.011714 0.031630 0.370355 0.7118

UK_DK 0.008543 0.006154 1.388101 0.1679
UK_KA -0.008648 0.008634 -1.001611 0.3187

Hasil Estimasi Model

*Koefisien signifikan pada alpha 0,05
   Sumber : Data diolah eviews 7.1
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Hasil uji hipotesis pertama ingin membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap RMD perusahaan perbankan yang diteliti. Berdasarkan tabel 4.9, hasil 
pengujian untuk ukuran perusahaan memiliki t-statistic sebesar 5.528032 dengan koefisien 
regresi sebesar 0.035946 serta tingkat signifikansi 0.0000 (ρ value < α0,05). Hal tersebut 
menunjukan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima.  Sehingga dari pengujian hipotesis pertama 
dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap risk 
management dislosure (RMD).

Hipotesis 2
H02 : Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMD
Ha2 : Likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap RMD

Hipotesis kedua ingin membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap RMD. 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil pengujian likuiditas memiliki t-statistic sebesar 
1.455157 dan koefisien regresi sebesar 0.204346. Namun LIQ tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap RMD terlihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.1485 (ρ value  > α0,05), 
sehingga dapat disimpukan bahwa H02 tidak dapat ditolak yang berarti likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap risk management disclosure (RMD).

Hipotesis 3
H03 : profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMD
Ha3 : profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap RMD

Dari pengujian regresi berganda dapat dilihat bahwa PROF mempunyai pengaruh yang 
positif dan tidak signifikan terhadap RMD sektor perbankan BEI dengan koefisien regresi 
sebesar 0.000971 dan t-statistic sebesar 0.058365. Namun, nilai probabilitas yang didapat dari 
pengujian adalah sebesar 0.9536 (ρ value > α0,05), sehingga hipoteisis ketiga ini tidak dapat 
diterima. Oleh karena itu, dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa H03 tidak dapat 
ditolak yang berarti profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMD.

Hipotesis 4
H04 : Kepemilikan institusional perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMD 
Ha4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap RMD

Dari pengujian regresi berganda dapat dilihat bahwa KIT mempunyai pengaruh yang 
positif dengan koefisien regresi sebesar 0.011714 dan nilai t-statistic sebesar 0.370355 namun 
tidak signifikan karena tingkat koefisien signifikansi yang didapat adalah sebesar 0.7118 (ρ 
value > α0.05).  Sehingga dalam pengujian hipotesis empat H04 tidak dapat ditolak dan berarti 
bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap RMD.

Hipotesis 5

H05 : Ukuran dewan komisaris perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMD
Ha5 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap RMD

Dari pengujian regresi berganda dapat dilihat bahwa UKDK mempunyai pengaruh yang 
positif dan tidak signifikan terhadap RMD sektor perbankan BEI dengan koefisien signifikansi 
sebesar 0.008543 dan t-statistic sebesar 1.388101. Namun, nilai probabilitas yang didapat dari 
pengujian menunjukan hasil yang tidak signifikan, terlihat dari koefisien signifikasi adalah 
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sebesar 0.1679 (ρ value > α0.05) sehingga H05 tidak dapat ditolak dan berarti bahwa ukuran 
dewan komisaris perusahaan tidak berpengaruh terhadap RMD.

Hipotesis 6

H06 : Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap RMD
Ha6 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap RMD

Dari pengujian regresi berganda dapat dilihat bahwa UKKA mempunyai pengaruh yang negatif 
tidak signifikan terhadap RMD sektor perbankan BEI sebesar -0.008648 dan t-statistic sebesar -
1.001611. Namun, nilai probabilitas yang didapat dari pengujian adalah sebesar 0.3187 (ρ value
> α0.05) sehingga H06 tidak dapat ditolak dan berarti ukuran komite audit tidak berpengaruh 
terhadap RMD.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure
(RMD). Hal tersebut menunjukan bahwa pengungkapan manajemen risiko atau risk 
management disclosure (RMD) yang dilakukan perusahaan salah satunya didasari oleh 
ukuran perusahaan.

2. Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap risk management 
disclosure (RMD) perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa RMD tidak dipengaruhi 
oleh kemampuan likuiditas perusahaan.

3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap RMD perusahaan. Hal tersebut 
menunjukan bahwa RMD perusahaan tidak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas 
perusahaan.

4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap risk management disclosure 
perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa RMD perusahaan tidak dipengaruhi oleh 
total presentase kepemilikan institusional perusahaan.

5. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap risk management disclosure. Hal 
tersebut menunjukan RMD perusahaan tidak dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan 
komisaris.

6. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap risk management disclosure. Hal 
tersebut menunjukan RMD perusahaan tidak dipengaruhi oleh jumlah anggota komite 
audit.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 
berikut : 

1. Pengungkapan risiko pada annual report harus lebih ditingkatkan dan juga perlu dibuat 
aturan dan standar yang jelas mengenai item-item yang harus diungkapkan terkait risiko 
perusahaan, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur pengungkapan 
risiko secara rinci. Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia sebaiknya 
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dapat mengkaji lebih lanjut menganai pengungkapan risiko yang harus dilakukan  oleh 
perbankan di Indonesia.

2. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya penilaian pengungkapan risiko di verifikasi oleh 
dua orang untuk mengurangi untuk mengurangi unsur subjektivitas dan juga untuk 
membuat hasil penilaian lebih maksimal dan meyakinkan.

3. Bagi perusahaan perbankan yang akan dan atau sudah mendaftarkan sahamnya  di BEI 
hendaknya lebih memperhatikan pengungkapan risiko perusahaannya. Hal ini dilakukan 
agar investor dapat mengetahui bagaimana perusahaan mengelola risiko dan mungkin 
dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka (Mubarok dan Rohman, 2012).
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