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ABSTRAK
Krisis perbankan dan ekonomi 2008 di Amerika Serikat telah memicu
Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan penggunaan manajemen risiko bagi
perbankan dewasa ini. Pembuatan Komite Manajemen Risiko pada bank telah
diatur dan dipantau secara ketat oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Tindakan ini dilakukan sesuai dengan pernyataan Basel II dan
prinsip Good Corporate Governance mengenai pentingnya manajemen risiko pada
perbankan dan aktivitas perbankan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan Komite
Manajemen Risiko dan hubungannya dengan faktor penentu, seperti: komisaris
independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan, di banyak bank di
Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bank-bank
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016. Purposive
sampling digunakan untuk mengumpulkan data dan menghasilkan 190 data bank
sebagai sampel akhir.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa ukuran dewan komisaris
dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan
keberadaan Komite Manajemen Risiko. Analisis statistik yang digunakan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Komisaris Independen memiliki
hubungan positif dan signifikan dengan adanya Komite Manajemen Risiko
sebagaimana tercantum dalam analisis regresi berganda dengan angka probabilita
0,0000 secara signifikan.
Kata Kunci : Komite Manajemen Risiko, Komisaris Independen, Ukuran Dewan
dan Ukuran Perusahaan
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ABSTRACT
The 2008 banking and economic crisis in United States has triggered the
Bank Indonesia (BI) to enhance the use of risks management for banks in nowdays.
The making of Risk Management Committee on banks has been regulated and
tightly monitored by Bank Indonesia (BI) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK). This
action was held according to the statement of Basel II and principle of Good
Corporate Governance about the importance of risk management on banks and
banking activities.
This study was conducted to identify the existence of Risk Management
Committee and its relationship with the determinants, such as: independent
commissionaires, the board size, and the size of the company, on numerous banks
in Indonesia. The data used in this research is collected from banks that are listed
in Indonesia Stock Exchange during the period on 2012-2015. Purposive sampling
was used to collect the data and resulting in 190 data banks as the final sample.
The findings found from this study was that the board size and the size of
company has no significant relationship with the existence of Risk Management
Committee. The statistic analysis used this study showed that independent
commissionaires has a positive and significant relationship with the existence of
Risk Management Committee as stated in the analysis multiple reggresion with the
probability number 0,0000 of significantly.
Keywords : Risk Management Committee, Independent Commissionaire, Board
Size and Size of Company
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Krisis keuangan global yang terjadi karena kegagalan pembayaran kredit

perumahan pada tahun 2008 di Amerika Serikat telah menimbulkan banyak
kesulitan dalam dunia bisnis. Peristiwa besar yang belum pernah terjadi
sebelumnya, lembaga keuangan terbesar di dunia seperti Lehman Brothers,
Merrill Lynch dan AIG terpuruk dan diselamatkan oleh pemerintah Amerika
Serikat

selama

krisis

keuangan

global

2007-2008.

Krisis

tersebut

mengindikasikan bahwa pentingnya penerapan manajemen risiko dalam
perusahaan seperti screening dan monitoring terhadap kredit-kredit berisiko guna
meminimalir dampak negatif dari adverse selection dan moral harzard dari
kreditor, serta penerapan spesialisasi manajemen risiko dalam bentuk pinjaman
sebagai salah satu upaya menyeleksi kelayakan suatu perusahaan atau perorangan
pada saat mengajukan pinjaman. Kegagalan lembaga-lembaga mengakibatkan
pembekuan kredit pasar global dan intervensi pemerintah diperlukan di seluruh
dunia. Kejadian tersebut telah menarik perhatian investor dan regulator, tanpa
memperhatikan penyebab kejadian tersebut karena pengambilan risiko yang
berlebihan (excessive risk taking) dalam jangka pendek atau peningkatan level
risiko pada perusahaan, sebagai penyebab timbulnya krisis (Tao dan
Hutchinson,2011).
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Peristiwa yang menimpa banyak lembaga keuangan besar merupakan
salah satu faktor runtuhnya perusahaan di dunia karena tidak memiliki corporate
governance yang baik serta adanya kelemahan terhadap pengungkapan
manajemen risiko perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan dapat
menyajikan informasi secara lebih transparan termasuk pengungkapan manajemen
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.
Perkembangan situasi perbankan yang makin pesat saat ini akan diikuti
dengan kompleksitas risiko yang dihadapi. Dilihat dari eksposur risiko pada Bank,
pengawasan dan manajemen risiko pada Bank perlu ditingkatkan lagi dan dewan
komisaris memiliki peran yang penting dalam pengawasan dan manajemen risiko
dalam good corporate governance (GCG). Menurut hasil penelitian Setyarini
(2011), penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa
organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang
akan mempengaruhinya. Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia
diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh Bank
for International Settlement (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana
kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta
memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau
yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), agar perbankan
Indonesia saat ini dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya
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disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta
kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber
daya manusia. Krisis yang terjadi pada tahun 2008 salah satunya diakibatkan oleh
lemahnya pengawasan yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris terhadap
direksi perusahaan, karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi
pelaksanaan kebijakan dan memberikan nasihat kepada direksi.
Dalam dunia perbankan di Indonesia dewasa ini, Risk Management
Committee (RMC) dikenal dengan nama Komite Manajemen Risiko. Komite
Manajemen Risiko telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
menyiapkan peraturan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada POJK No.
18/POJK/03/2016 yang diberlakukan pada tahun 2016. Pembentukan komite
Manajemen Risiko terhadap perbankan diregulasi sangat ketat oleh Bank
Indonesia, dengan mengenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Selain
pembentukan komite Manajemen Risiko dalam peraturan tersebut juga dibentuk
satuan kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada direktur
utama atau kepada direktur yang ditunjuk.
Dalam pasal 16 POJK No. 18/POJK/03/2016 dijelaskan bahwa bank wajib
membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko dalam
rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif. Komite
dan satuan kerja yang dimaksud diharapkan dapat membantu perbankan dalam
mengelola risiko yang muncul. Pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas
yang dilakukan perbankan tidak menimbulkan kerugian yang melampaui
kemampuan bank maupun yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
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Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya terdiri atas mayoritas
direksi dan pejabat eksekutif terkait sesuai dengan pasal 17 dalam POJK No.
18/POJK/03/2016. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko
meliputi penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen
Risiko, serta perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Komite Manajemen Risiko juga
menetapankan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang meyimpang dari
prosedur normal.
Hasil dari satuan kerja Manajemen Risiko berupa laporan profil risiko
yang diserahkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan yang diserahkan kepada
direktur utama dan komite Manajemen Risiko. Sistem informasi Manajemen
Risiko mencakup laporan mengenai eksposur risiko, kepatuhan terhadap
kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko, dan realisasi pelaksanaan
Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Selain laporan
profil risiko, Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada
Bank Indonesia. Laporan lain yang wajib diserahkan oleh Bank adalah laporan
mengenai potensi muculnya kerugian yang terjadi pada Bank. Laporan-laporan
yang dikirimkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan prinsip
keterbukaan informasi (transparencey) dalam GCG. Hal ini dijelaskan pada POJK
No. 18/POJK/03/2016 pasal 12, pasal 25 dan pasal 26.
Dalam Komite Manajemen Risiko komisaris dan direksi merupakan esensi
terpenting, karena memliki wewenang dan tanggung jawab mengenai kebijakan.
Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta dewan komisaris
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mengevaluasi kebijakan tersebut. Komisaris independen diperlukan untuk
meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap shareholder, bukan hanya
sebagai pemenuhan peraturan.
Penelitian mengenai risk management committee terhadap industri
perbankan dan finansial masih jarang ditemui, berbeda dengan industri non
finansial. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Debby Monerza (2016) yang
melakukan penelitan terhadap perusahaan non finansial yang terdaftar di
Bloomberg mengenai hubungan karakteristik dewan komisaris dan ukuran
perusahaan terhadap pengungkapan risk management committee. Hasilnya adalah
hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan
keberadaan komite Manajemen Risiko. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian
yang dilakukan oleh Debby Monerza (2016) yang diaplikasikan pada perbankan
di Indonesia.
Penelitian

ini

dilakukan

berdasarkan

latar

belakang

bagaimana

pelaksanaan Risk Management pada Bank. Penelitian ini menggunakan faktorfaktor yang direplikasi dari penelitian Sabarudin Lase (2014) yang meneliti pada
perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada
penelitian ini melihat analisis sistematis hubungan antara penerapan komite
Manajemen Risiko terhadap jumlah komisaris independen, ukuran dewan dan
ukuran perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2012-2016 sebagai variable yang akan diteliti. Berdasarkan uraian
tersebut judul penelitian ini adalah “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerapan Risk Management Committee Pada Bank Umum Di Indonesia”.
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1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang penulis

ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:
1.

Masalah pelaksanaan Risk Management pada Bank Umum, dimana
pengaruh jumlah komisaris independen yang mengevaluasi kebijakan
dan strategi manajemen risiko dan meningkatkan independensi dewan
komisaris terhadap shareholder terhadap komite manajemen risiko
belum berjalan dengan baik.

2.

Masalah pelaksanaan Risk Management pada Bank Umum, dimana
pengaruh ukuran dewan yang pas dari anggota dewan komisaris,
termasuk ketuanya, untuk menjalankan tugasnya terhadap komite
manajemen risiko belum sesuai.

3.

Masalah pelaksanaan Risk Management pada Bank Umum, dimana
ukuran perusahaan berdasarkan total asset perusahaan mempengaruhi
komite manajemen risiko.

1.3

Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini dilakukan pada industri perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI), pemilihan industri perbankan yang
terdaftar di BEI dikarenakan fokus penulis pada industri perbankan
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2. Penelitian hanya pada Bank Umum yang terdaftar pada BEI dan telah
menyediakan laporan tahunan lengkap periode 2012-2016

1.4

Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini, faktor – faktor yang mempengaruhi komite

manajemen risiko adalah jumlah komisaris independen, ukuran dewan dan ukuran
perusahaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah diuraikan sebagai berikut :
1.

Bagaimana

pengaruh

jumlah

komisaris

independen

terhadap

keberadaan RMC?

1.5

2.

Bagaimana pengaruh ukuran dewan terhadap keberadaan RMC?

3.

Bagaimana pengaruh ukuran perussahaan terhadap keberadaan RMC

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna antara

lain :
1.5.1

Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh jumlah komisaris independen terhadap komite
manajemen risiko pada Bank Umum di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap komite manajemen
risiko
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap komite manajemen
risiko
Indonesia Banking School
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1.5.2

Manfaat Penelitian
1. Bagi pembaca, semoga informasi dalam penelitian ini dapat
memberikan referensi dan pemahaman mengenai komite Manajemen
Risiko yang terdapat pada Bank.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, semoga menjadi tambahan penelitian
mengenai Komite Manajemen Risiko dilingkungan perbankan di
Indonesia, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi
peneliti berikutnya.

1.6

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu :
Bab 1 Pendahuluan dari penelitian faktor-faktor pengaruh penerapan risk
management committee pada perbankan di Indonesia yang
menjelaskan mengenai latar belakang masalah yaitu penerapan Risk
Management Committee di Bank Umum Konvensional, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat
penelitian, sistematika penulisan.
Bab 2 Landasan Teori dari penelitian faktor-faktor pengaruh penerapan
risk management committee pada perbankan di Indonesia yang
menjelaskan mengenai teori agensi, komisaris independen, ukuran
dewan,

ukuran

perusahaan,

manajemen

risiko

bank,

risk

management committee dan teori lain yang bersangkutan dengan
penelitian, kerangka pemikiran dan hasil penelitian sebelum.
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Bab 3 Metodologi Penelitian yang menjelaskan mengenai objek penelitian,
metode pengumpulan data serta metode analisis data seperti
statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan
uji hipotesis.
Bab 4 Analisis dan Pembahasan yang menejelaskan mengenai gambaran
umum obyek penelitian serta analisis dari hasil penelitian yaitu
analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel (uji chow dan
uji

hausman),

uji

asumsi

klasik

(uji

normalitas,

uji

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), hasil
analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis (uji statistik t dan
uji statistik F).
Bab 5 kesimpulan dan saran yang menjelaskan mengenai rangkuman dari
penelituan dan saran yang berhubungan dengan penelitan.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1

Teori Agensi
Hubungan agensi merupakan hubungan antara investor (principal) dengan

manajer (agen). Investor mendelegasikan wewenang kepada agen, untuk membuat
keputusan terhadap perusahaan tersebut. Asimetri informasi merupakan situasi
ketika investor tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja
manajer. Investor meragukan kinerja manajer untuk memberikan kontribusi atas
hasil aktual perusahaan. Sedangkan tambahan informasi yang mungkin dimiliki
oleh manajer disebut dengan informasi pribadi. Perbedaan preferensi antara
investor dengan manajer serta informasi pribadi manajer dapat menyebabkan
manajer tersebut bias dalam menyajikan informasi kepada investor. Salah satu
penyajian ini diistilahkan dengan bahaya moral, karena seorang manajer
termotivasi untuk salah menyajikan informasi karena sifat sistem pengendalian
(Anthony dan Govindarajan, 2009).
Akibat adanya kemungkinan informasi yang tidak seimbang (asimetris
informasi) dapat terjadi dua permasalahan karena adanya kesulitan investor untuk
memantau tindakan manajer.

10
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Dua permasalahan ini adalah (Scott, 2000) :
1. Moral Hazard, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam
lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan
prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar.
2. Adverse Selection, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh
seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham
maupun pemberi pinjaman.
Kegagalan pemantauan membuat investor mengahadapi agency costs,
yaitu risiko ketika pemilik perusahaan akan mengambil tindakan dengan
menggunakan uang dari investor yang berlawanan dengan perjanjian pada kontrak
efek. Biaya pemantauan merupakan bagian dari agency costs. Semakin sulit untuk
mengumpulkan informasi, semakin mungkin bahwa kontrak akan rusak (Saunders
dan Cornett, 2011). Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyebutkan
bahwa ada tiga jenis biaya yang timbul karena agency costs yaitu :1.) Biaya
Pengawasan (monitoring costs), 2.) Biaya Insentif Kepegawaian, 3.) Kerugian
Residu (residual loss).
Teori agensi biasa digunakan untuk meneliti mengenai corporate
governance, khususnya mengenai keberadaan komite. Hal ini dikarenakan
pentingnya pemantauan demi terwujudnya good corporate governance melalui
pengawasan internal dan eksternal (Debby Monerza, 2013). Pembentukan komite
diprediksi terjadi ketika situasi biaya agensi yang cenderung tinggi misalnya
tingkat leverage tinggi dan ukuran perusahaan yang besar (Sabarudin Lase, 2014).
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2.1.2 Komisaris Independen
Dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 mengenai Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota
dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan pemegang saham dan anggota
direktur dan dewan komisaris lainnya. Karena jika komisaris independen tersebut
memiliki hubungan atau terafiliasi dengan direksi atau pemegang saham maka
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Menurut Muntoro (2008), adanya komisaris independen diperlukan untuk
meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang
saham (mayoritas) dan menempatkan kepentigan perusahaan di atas kepentingan
lainnya. Dan juga jumlah komisaris independen harus sebanding dengan
komisaris non independen agar pada saat pemungutan suara didapatkan hasil yang
adil.
Sesuai

dengan

POJK

No.

55/POJK.03/2016

proporsi

komisaris

independen adalah 50% dari jumlah anggota komisaris. Perusahaan dengan
proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung lebih memperhatikan risiko
dan memandang pembentukan RMC sebagai tanggung jawab pengawasan (Debby
Monerza, 2013).

2.1.3

Ukuran Dewan
Membangun dewan komisaris yang efektif dimulai dari proses rekruitmen

dan orientasi. Rekrutmen anggota dewan komisaris adalah proses kunci awal yang
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sangat krusial dalam membangun dewan komisaris yang efektif (Muntoro, 2008).
Ukuran dewan adalah jumlah pas dari anggota dewan komisaris, termasuk
ketuanya, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ukuran yang pas ini
dipengaruhi oleh berbagai hal, sebagai berikut (Muntoro, 2008): 1.) Ukuran
dewan direksi, 2.) Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan, 3.) Overall risk
yang dihadapi, 4.) Komite yang ada.
Menetapkan ukuran dewan komisaris harus memperhatikan ukuran dewan
direksi, karena dalam proses rapat yang berlangsung dalam membahas suatu
masalah strategis, diperlukan proporsi yang sama atau seimbang sehingga tidak
ada kalah suara dalam penyelesaian masalah. Menurut Muntoro (2008) ada tiga
karekteristik utama yang diperhatikan dalam melihat komposisi dewan komisaris,
yaitu : 1.) kesenioritasan (atau kejunioran) dari anggota dewan komisaris, 2.) jenis
keahlian yang dimiliki dan 3.) komisaris independen versus komisaris nonindependen.
Lebih lanjut dalam penelitian Muntoro (2008), bahwa anggota senior
diperlukan karena mereka dianggap sudah matang, sangat berpengalaman di
bidang manajemen dan bijaksana dalam berfikir dan mengambil kepuusan.
Namun apabila seluruh dewan komisaris beranggotakan senior hasilnya akan
kurang efektif, terutama pada lingkungan yang cepat berubah. Karena kelemahan
anggota senior adalah kurang peka terhadap perubahan lingkungan. Anggota
junior akan berdampak positif bagi dewan komisaris dikarenakan semangat,
kreativitas, keingintahuan yang besar serta kepekaan terhadap perubahan
lingkungan dan kemampuan analisis teknik yang berasal dari pemahaman
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mengenai alat analisis dan peralatan manajerial yang mutakhir. Tetapi kelemahan
apabila seluruh dewan komisaris merupakan anggota junior akan menghasilkan
perubahan yang arahnya tidak selalu jelas, karena kurangnya pengalaman.
Kemudian ukuran dan komposisi dewan komisaris membantu dalam
keefektifan kerja dewan komisaris, ukuran yang tidak seimbang dengan jumlah
direksi yang lebih bayak akan menyebabkan komisaris menghadapi kesulitan
ketika bernegosiasi dengan dewan komisaris (Muntoro, 2008). Dalam POJK No.
55/POJK.03/2016 mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank
Umum, jumlah dan komposisi komisaris paling sedikit adalah tiga orang dan
paling banyak adalah sama dengan jumlah anggota direksi.
Menurut Pasal 30 POJK No. 55/POJK.03/2016 tugas dan kewajiban
dewan komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab pihak direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
Pengawasan yang dimaksud adalah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Untuk membantu dalam pengawasan terhadap Bank, dewan komisaris
wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komte Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi & Nominasi. Dewan komisaris wajib membentuk tata tertib dan
memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas dengan baik. Untuk
mendukung operasional, maka dewan komisaris membentuk Satuan Kerja Audit
Internal (SKAI), SDM dan Risk Management Committee (RMC).
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2.1.4 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan komite.
Perusahaan dengan total aset besar atau ukuran yang besar cenderung memiliki
masalah agensi yang besar, karena kesulitan dalam pengawasan. Bank dengan
ukuran yang besar memiliki tuntutan untuk membentuk Risk Management
Committee untuk mengawasi berbagai risiko.
Menurut Saunders (2011), penekanan pada perdagangan efek dan
penjamin emisi maka ukuran industri biasa dilihat dari modal ekuitas perusahaan
– perusahaan yang berpartisipasi dalam layanan keuangan. Ekuitas atau modal
investasi digunakan sebagai patokan paling umum dari ukuran relatif.
Menurut Machfoedz (2006), klasifikasi ukuran perusahaan dalam berbagai
cara , antara lain : total aktiva,log size,nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada
dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori berdasarkan total asset
perusahaan, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (mediumsize) dan perusahaan kecil (small firm).

2.1.5

Manajemen Risiko Bank
Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik

dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta
melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas
atau proses. Proses Manajemen Risiko merupakan tindakan berkesinambung,
yaitu ( Ferry Idroes, 2008) :
1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko,
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2. Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko dengan aplikasi
teknik pemodelan dalam mengukur risiko,
3. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko,
4. Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko,
5. Pemantauan dan Kaji Ulang Risiko.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang
“Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum” merupakan wujud keseriusan
Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut
lebih dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/7/PBI/2010 tentang
“Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum”, yang
mengharuskan semua pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki
sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya. Peraturan
yang diterapkan untuk bank umum, yang meliputi (Hardanto, 2008) : 1.) Bank
yang berbadan hukum PT, 2.) Bank yang dibentuk berdasarkan undang-undang
pemerintah daerah (BPD), 3.) Bank yang didirikan dengan undang-undang
koperasi, 4.) Cabang dari bank asing. Bank Indonesia mewajibkan struktur
manajemen risiko dari semua Bank untuk mencakup risiko-risiko sebagai berikut:
risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan reiiko likuiditas.
Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib
menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank yang tidak
memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan
Manajemen Risiko sekurang-kurangnya untuk empat jenis risiko, yaitu risiko
kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.
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Manajemen risiko didefinisikan sebagai metode logis dan sistematik dalam
identifikasi, kuatifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan
monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
Manajemen

risiko

diperlukan

untuk

mendukung

pencapaian

tujuan,

memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh
lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, mengurangi kesalahan
fatal, menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan
dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko
masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya (Ferry Idroes,
2008).
Untuk menerapkan Manajemen Risiko yang efektif diperlukan sistem
informasi Manajemen Risiko yang mencakup laporan atau informasi (POJK
No.38/POJK.03/2016):
1. Eksposur risiko
2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit
3. Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan
target yang diterapkan
Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko
wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.
Penerapan manajemen risiko bagi bank umum bertujuan agar perbankan
Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan
dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan
bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia.
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Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh
aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat
dan

komprehensif.

Bank

Indonesia

melalui

implementasi

Basel

II

(penyempurnaan dari Basel I) diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen
risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik
di dalam negeri, regional maupun internasional (Bank Indonesia, 2003). Bank
Indonesia juga menuntut dewan komisaris dan direksi setiap bank harus
memahami rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul
dari kegiatan usaha bank. Hal ini agar perbankan Indonesia terhindar dari risiko
likuiditas yang berlebihan atau krisis pada bank yang dapat mengakibatkan sistem
perekonomian dan perbankan Indonesia menjadi tidak stabil. Praktik manajemen
risiko di perbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko.
Standar Basel II menggunakan beberapa altenatif pendekatan macam-macam
risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank
(Goyal, 2010). Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu
kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga
sudah merupakan keharusan menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/DPNP/2003. Pengelolaan profil risiko dalam
proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah
untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola
manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediari perbankan tetap konsisten
dan terpadu. Implementasi Standar Basel II dengan lebih memfokuskan
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peningkatan kualitas manajemen risiko di setiap profil risiko dinilai baik bagi
pengendalian risiko perbankan (Bank for International Settlement, 2005).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003
sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank
wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara
individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang
paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Disampaikan pada Pasal 13 POJK No. 18 /POJK.03/2016 bahwa Bank
wajib menerapkan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan
kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Lebih lanjut
dalam Pasal 14 POJK No. 18 /POJK.03/2016 dijelaskan bahwa pelaksanaan
sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu
mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian
intern dalam penerapan Manajemen Risiko dalam Pasal 15 POJK No. 18
/POJK.03/2016 sekurang-kurangnya mencakup :
1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat
risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank
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2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantuan
kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari
satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan
fungsi pengendalian
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan
usaha bank
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan
tepat waktu
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
7. Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap
prosedur peniliaian kegiatan operasional bank
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi
manajemen
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhdap prosedur
operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus
bank berdasarkan hasil audit
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan
terhadap kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan
tindakan pengurus Bank yang memperbaiki penyimpanganpenyimpangan yang terjadi.
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2.1.6 Risk Management Committee
Dewan komisaris bank mempunyai kewajiban umum menciptakan struktur
organisasi untuk mengelola risiko bank yang meliputi komite manajemen risiko
dan unit manajemen risiko. Keanggotaan komite manajemen risiko terdiri dari
mayoritas dewan direksi bersama-sama dengan para pejabat senior (executive
officer) yang terkait (Ferry Idroes, 2008: 66).
Komite manajemen risiko harus mampu menyediakan rekomendasi bagi
direksi utama dalam beberapa hal:
1. Kebijakan risiko, strategi, dan aplikasi
2. Setiap perubahan proses sebagai hasil rekomendasi audit internal
atau evaluasi lainnya dari proses manajemen risiko
3. Penjelasan kepada Bank Indonesia dan dewan direksi bank
beberapa keputusan yang dibuat oleh bank yang bertentangan
dengan kebijakan manajemen risiko.
Penelitian yang dilakukan oleh Sabarudin Lase (2014: 20), secara umum
area tugas dan wewenang komite manajemen risiko adalah :
1. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi
3. Menaksir pelaporan keuangan organisasi
4. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum
dan peraturan yang berlaku
Dalam POJK No.38/POJK.03/2016 ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan
manajemen risiko yang efektif , bank wajib membentuk komite manajemen risiko
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dan satuan kerja manajemen risiko. Komite manajemen risiko terdiri dari
mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab
komite manajemen risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur
Utama, yang meliputi : 1.) Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman
penerapan manajemen risiko, 2.) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan
manajemen reisiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, 3.) Penetapan
(justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari
prosedur normal (irregularities).
Sedangkan dalam Pasal 18 POJK No.38/POJK.03/2016, ukuran satuan
kerja manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank
serta risiko yang melekat pada Bank. Dan satuan kerja manajemen risiko harus
independen terhadap satuan kerja operasional dan terhadap satuan kerja yang
melaksanakan fungsi pengendalian intern. Serta satuan kerja bertanggung jawab
langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara
khusus. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:
1. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah
disetujui oleh direksi
2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan
per jenis aktivitas fungsiona; serta melakukan stress testing
3. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko
4. Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru
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5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan
untuk mengukur risiko, bagi bank yang menggunakan model untuk
keperluan intern
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk
taking unit) dan atau kepada komite manajemen risiko, sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki.
Dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktvitas
barum bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Pada Pasal 20
POJK No.38/POJK.03/2016, kebijakan dan prosedur meliputi :
1. Sistem dan prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk
dan aktivitas baru
2. Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan produk dan
aktivitas baru
3. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko
terhadap produk dan aktivitas baru
4. Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru
5. Analisis aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.
Dalam Ferry Idroes (2008), Bank harus mendokumentasikan proses
peluncuran produk dan jasa baru serta sistem dan prosedur yang mencakup
otoritas yang relevan dengan manajemen yang terkait. Bank Indonesia telah
menetapkan bahwa setiap bank harus memberikan laporan-laporan yang terkait
dengan manajemen risiko. Laporan-laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut
(Ferry Idroes, 2008):
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a) Laporan Profil Risiko
b) Laporan Produk dan Jasa Baru
c) Laporan Kerugian Keuangan yang Signifikan
d) Laporan Publikasi dan Akuntansi

2.2

Peneliti Terdahulu
Berbagai penelitian mengenai Komite Manajemen Risiko atau Risk
Management Committee (RMC) di sektor non finasial telah dilakukan,
berbeda dengan pengungkapan RMC pada perbankan di Indonesia yang
masih jarang dilakukan. Isu mengenai pembentukan RMC pada sektor
perbankan memang didorong oleh regulator yaitu Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu komite untuk mencegah adanya
eksposur risiko yang mungkin terjadi pada Bank.
Pada penelitian yang dilakukan Sabarudin Lase (2014) untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC pada
perusahaan non-financial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
Dengan menggunakan karakteristik dewan dan karakteristik dari
perusahaan. Hasil yang diperoleh adalah adanya hubungan postif antara
ukuran dewan yang lebih besar pada RMC yang berada pada perusahaan
maupun yang terpisah.
Penelitian yang dilakukan Debby Monerza (2010), dilakukan untuk
mengetahui keberadaan RMC dan keberadaan RMC pada perusahaan
rawan lingkungan yang terdaftar di BEI dan proper dari tahun 2009-2013

Indonesia Banking School
Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Tya Melinda, Ak.-IBS, 2017

25

sebanyak 20 perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat proporsi
komisaris independen, risiko pelaporan keuangan dan ukuran perusahaan.
Hasil dari penelitian ini adalah, proporsi komisaris independen, risiko
pelaporan keuangan dan ukuran perusahaan tidak berhubungan signifikan
dengan keberadaan RMC dan RMC yang terpisah.
Penelitian yang dilakukan oleh Briana Dita Pratika (2013)
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan RMC pada
perusahaan yang listing di BEI. Terdapat 100 perusahaan yang dipilih
secara acak sebagai sampel, pengujian hipotesis menggunakan analisis
regresi logistic. Dan mendapatkan hasil bahwa variabel independen yang
berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan RMC adalah variabel
big four auditor.
Penelitian yang dilakukan oleh Meipasari (2013) mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi keberadaan RMC pada perusahaan non
keuangan yang listing di BEI, pengujian hipotesis menggunakan analisis
regresi logistic. Dan mendapatkan hasil bahwa variabel independen yang
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan RMC adalah
variabel ukuran dewan komisaris, auditor big four dan kompleksitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Mona Ageng Puspaningrum dan
Sugeng Pamudji (2012) mengenai determinan keberadaan RMC pada
perusahaan Go Publik di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2011,
mendapatkan hasil bahwa variabel independen yang berpengaruh secara
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signifikan terhadap keberadaan RMC adalah variabel reputasi auditor
eksternal dan leverage.
Pada penelitian yang dilakukan Sulistyaningsih (2016) untuk
mengetahui

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

Risk

Management

Disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014. Dengan menggunakan karakteristik dewan
dan karakteristik dari perusahaan. Hasil yang diperoleh adalah adanya
hubungan postif antara ukuran dewan komisaris dan kepemilikan publik
yang lebih besar pada RMC.
Penelitian yang dilakukan oleh Desi Waty Febryna (2015)
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan RMC pada
perusahaan non finansial yang listing di BEI dari tahun 2008-2013.
Mendapatkan hasil bahwa variabel independen yang berpengaruh secara
signifikan terhadap keberadaan RMC adalah variabel Frekuensi Rapat
Dewan Komisaris, Konsentrasi Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Syarfi (2014) mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas RMC, pengujian hipotesis
menggunakan analisis regresi logistic. Dan mendapatkan hasil bahwa
variabel independen yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
keberadaan RMC adalah variabel komisaris independen dan ukuran dewan
komisaris.
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, penulis tidak
menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian
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dan Objek penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa
penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada
penelitian penulis. Berikut merupakan ringkasa penelitian terdahulu
berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No

Nama Peneliti

1

Kusuma (2012)
Dampak Karakteristik
Dewan Komisaris &
Karakteristik
Perusahaan Terhadap
Strukturisasi
Risk
Management
Committee

2

Wulandari (2012)
Pengaruh
Karakteristik
Komite Audit
terhadap
Pembentukan
Risk
Management
Committee
(studi empiris
pada
perusahaan
Non-Finansial
di BEI)
Liew et al (2012)
Board of
Directors and
Voluntary
Formation of

3

Metode Penelitian
Variabel Dependen
Variabel Dependen:
Pembentukan RMC dan
SRMC
Variabel Independen:
Proporsi
komisarisindependen,
ukuran dewan komisaris,
frekuensi rapat dewan
komisaris,
reputasi
auditor, risiko pelaporan
keuangan,
leverage,
profitabilitas,
kompleksitas usaha dan
ukuran perusahaan
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif
Variabel Dependen:
PembentukanRMC
Variabel Independen:
Independensi,
keahlian
keuangan, ukuran dan
ketekunan Komite Audit
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif

Variabel Dependen:
Pembentukan
RMC
sukarela
Variabel Independen:
Proporsi
komisaris

Hasil Penelitian
RMC yang berada pada
perusahaan dengan ukuran
dewan yang lebih besar, RMC
yang terpisah dan komite audit
secara
signifikan.
Berhubungan positif dengan
ukuran dewan dan risiko
pelaporan keuangan

Ukuran dan ketekunan
Komite Audit berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pembentukan RMC. Selain
itu,variabel kontrol ukuran
perusahaan juga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
pembentukan RMC

Variabel ukuran dewan dan
jumlah direktur dari pihak luar
(outside
directorship)
berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
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No

Nama Peneliti
Risk
Management
Committee :
Malaysia
Evidence

4

Mona
Ajeng
Puspaningrum
dan
Sugeng Pamudji (2012)
Determinan
Keberadaan
Risk
Management
Committee
Pada
Perusahaan Go Public
di Indonesia

5

Debby Monerza (2013)
Analisis Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi
Keberadaan
Risk
Management
Committee

6

Meipasari (2013)
Analisis Faktor-faktor
yang
berpengaruh
terhadap
keberadaan
Risk
Management
Committee

Metode Penelitian
Variabel Dependen
independen,
ukuran
dewan, auditor eksternal
perusahaan, kompleksitas,
risiko pelaporan keuangan,
leverage,
ukuran
perusahaan
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif
Variabel Dependen:
Risk
Management
Committee (RMC)
Variabel Independen:
Jumlah Anggota Dewan
Komisaris
,
Proporsi
Komisaris
Independen,
Reputasi
Auditor
Eksternal, Kompleksitas
Perusahaan,
Risiko
Pelaporan Keuangan dan
Leverage
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif
Variabel Dependen:
Variabel keberadaan RMC
dan keberadaan SRMC
Variabel Independen:
Variabel
komisarisindependen,risik
o pelaporan keuangan,
ukuran keuangan
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif
Variabel Dependen:
Keberadaan RMC
Variabel Independen:
Ukuran dewan komisaris,
auditor
big
four,
kompleksitas,
ukuran
perusahaan
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif

Hasil Penelitian
pembentukan RMC Sukarela

Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa variabel
reputasi auditor eksternal dan
leverage berpengaruh secara
signifikan
terhadap
Risk
Management
Committee
(RMC), sedangkan variabel
Jumlah
Anggota
Dewan
Komisaris
,
Proporsi
Komisaris
Independen,
Kompleksitas Perusahaan dan
Risiko Pelaporan Keuangan
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
Risk
Management
Committee
(RMC).
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa variabel
independen tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap
keberadaan RMC dan SRMC

Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa variabel
ukuran
perusahaan
berpengaruh secara signifikan
terhadap keberadaan RMC,
sedangkan variabel ukuran
dewan komisaris, auditor big
four dan kompleksitastidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap keberadaan RMC
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No

Nama Peneliti

7

Sabarudin Lase (2014)
Pengaruh
Investment
Opportunity Set
(IOS) Dan Struktur
Modal
Terhadap
Return
Saham
Pada
Perusahaan
Manufaktur
Yang
Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia

8

Basiru Salisu Kallamu
(2015)
Risk
Management
Committee
Atributes
and Firm Performance

9

Desi Waty Febryna
(2015)
Pengaruh Karakteristik
Dewan
Komisaris,
Karakteristik
Perusahaan
dan
Pengendalian Eksternal
terhadap
keberadaan
Risk
Management
Committee

10

Sulistyaningsih (2016)
Analisis Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
Risk
Management
Disclosure

Metode Penelitian
Variabel Dependen
Variabel Dependen:
Variabel keberadaan RMC
Variabel Independen:
Proporsi
komisaris
independen,
ukuran
perusahaan,frekuensi
rapat,reputasi
auditor,
risiko pelaporan keuangan,
leverage, segmen bisnis
dan keahlian keuangan
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif
Variabel Dependen:
Risk
Management
Committee
Variabel Independen:
Committee Composition,
Independent
Committee
Chair,
Expertise
of
Directors,
Prior
Experience,
Executive
Membership and Interlock
of
Directors
on
Subcommittees
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif
Variabel Dependen:
Keberadaan RMC
Variabel Independen:
Ukuran Dewan Komisaris
,
Proporsi
Komisaris
Independen,
Frekuensi
Rapat Dewan Komisaris ,
Reputasi Auditor, Risiko
Pelaporan
Keuangan,
Konsentasi Keuangan dan
Ukuran Perusahaan
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif
Variabel Dependen:
Risk
Management
Disclosure
Variabel Independen:
Kepemilikan Manajerial,
Kepemilikian
Publik,
Ukuran dewan komisaris,

Hasil Penelitian
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa variabel
reputasi
auditor,risiko
pelaporan keuangan & ukuran
perusahaan berpengaruh secara
signifikan terhadap keberadaan
RMC, sedangkan variabel
proporsi
komisaris
independen,keahlian
keuangan, frekuensi rapat
dewan,leverage & segmen
bisnistidak berpengaruh secara
signifikan terhadap keberadaan
RMC
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
Independent Committee Chair,
Prior Experience dan Interlock
of Directors on Subcommittees
berpengaruh secara signifikan
terhadap Risk Management
Committee, sedangkan variabel
Committee
Composition,
Expertise of Directors dan
Executive Membership tidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap Risk Management
Committee.

Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa variabel
frekuensi
rapat
dewan
komisaris,
konsentrasi
kepemilikan
dan
ukuran
perusahaan berpengaruh secara
signifikan
terhadap
Risk
Management
Committee,
sedangkan variabel Ukuran
dewan komisaris, proporsi
komisaris independen, reputasi
auditor dan risiko pelaporan
keuangan tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap Risk
Management Committee.
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa variabel
kepemilikan publik dan ukuran
dewan komisaris berpengaruh
secara signifikan terhadap Risk
Management
Disclosure,
sedangkan
variabel
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No

2.3

Metode Penelitian
Variabel Dependen
reputasi auditor, leverage,
ukuran perusahaan
Alat Analisis:
Logistics Regression
Jenis Penelitian:
Penelitian Kualitatif

Nama Peneliti

Hasil Penelitian
Kepemilikan
Manajerial,
reputasi auditor, leverage dan
ukuran
perusahaantidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap Risk Management
Disclosure.

Rerangka Pemikiran penelitian
Dalam penelitian ini akan diuji faktor-faktor yang mempengaruhi

keberadaan Risk Management Committee pada perbankan di Indonesia yang
sudah terdaftar pada BEI. Variabel yang digunakan terdiri dari dua yaitu variabel
independen dan variabel dependen.Variabel independen terdiri atas tiga faktor
yaitu pengaruh jumlah komisaris independen, pengaruh ukuran dewan, dan
pengaruh

ukuran

perusahaan.

Berdasarkan

uraian

faktor-faktor

yang

mempengaruhi keberadaan Management Risk Committee maka kerangka
pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran
Komisaris
Independen (X1)
H1

Ukuran Dewan
(X2)

H2

Komite Manajemen
Risiko (Y)

H3
Ukuran
Perusahaan(X3)
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2.4

Pengembangan Hipotesis

2.4.1

Pengaruh Jumlah Komisaris Independen terhadap RMC
Jumlah anggota independen dalam dewan komisaris dapat dikatakan

sebagai indikator independensi dewan dari manajemen (Debby Monerza, 2013).
Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan independensi dewan
komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar
menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro,
2008). Perusahaan dengan komisaris independen memiliki agency cost yang
rendah, karena dengan adanya komisaris independen lebih baik dalam mengontrol
para manajer (Sabarudin Lase, 2014). Diperkirakan dengan adanya komisaris
independen keberadaan komite manajemen risiko dapat berjalan dengan efisien.
Dalam penelitian Sabarudin Lase, (2014) , Debby Monerza, (2013) ditemukan
bahwa komisaris idependen tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan yang
listing di bursa efek.
H1 :Semakin tinggi Jumlah Komisaris Independen maka semakin memiliki
hubungan positif dengan keberadaan RMC

2.4.2

Pengaruh Ukuran Dewan terhadap RMC
Dalam penelitian Sabarudin Lase, (2014) menyatakan bahwa ukuran

dewan berhubungan postif dengan keberadaan RMC. Hasil penelitian ini, sejalan
dengan penelitian Liew et al (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan
berpengaruh positif terhadap RMC. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah:
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H2 :Semakin tinggi Ukuran Dewan maka semakin memiliki hubungan positif
dengan keberadaan RMC

2.4.3

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap RMC
Selain kompleksitas bank, ukuran perushaan atau bank menentukan

pembentukan komite manajemen risiko di dalam bank tersebut. Karena
perusahaan yang besar berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar,
karena lebih sulit melakukan tindakan monitoring (Debby Monerza, 2013).
Ukuran perusahaan yang besar dapat diartikan memiliki risiko yang besar,
sehingga perusahaan tersebut mengadopsi praktek corporate governance dengan
lebih baik. Hal ini terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang
saham yang memiliki kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Sehingga ukuran
perusahaan akan menentukan keberadaan komite manajemen risiko.
H3 :Semakin tinggi Ukuran Perusahaan maka semakin memiliki berhubungan
positif dengan keberadaan RMC
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Objek yang ingin diteliti adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2012 - 2016
untuk setiap laporan keuangan yang tersedia di perbankan tersebut. Subjek dalam
penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI),
dengan subjek penelitian dan Objek dalam penelitian ini adalah jumlah komisaris
independen di suatu Bank, ukuran dewan dan ukuran perusahaan.
Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, karena memberikan
gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar
deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan kemencengan
distribusi (Ghozali, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi keberadaaan Risk Management Committee pada
perbankan di Indonesia.

3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1

Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu
sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dalam kriteria pemilihan
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sampel yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel
adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan yang berasal dari kelompok industri perbankan yang
terdaftar di BEI,
2. Bank yang menyediakan laporan tahunan lengkap di BEI pada tahun
2012 - 2016,
3. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode
2012 - 2016 yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp).

3.2.2

Jenis dan Sumber data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

laporan tahunan perbankan pada tahun 2012 - 2016. Adapun data sekunder yang
dibutuhkan dari laporan tahunan adalah keberadaan komite manajemen risiko atau
RMC yang terdiri dari keberadaan proposi komisaris independen, ukuran dewan
dan ukuran perusahaan. Sumber data diperoleh dari website resmi Bursa Efek
Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan website resmi dari Bank yang bersangkutan.

3.2.3

Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder yang di

dapat dari situs resmi IDX, berupa laporan keuangan (annual report) dari
perusahaan finansial atau Bank yang sudah terdaftar pada IDX.
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3.3

Teknik Pengolahan Data

3.3.1

Model Penelitian
Model pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan

menggunakan alat bantu E-Views versi 7, regresi linier menggambarkan seberapa
besar pengaruh variable dependen mempengaruhi variabel independen. Model
dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
RMCit = β0 + β1(KI)it + β2(UD)it + β3 (UP)it + e.
Dimana :
RMCit

= Keberadaan RMC atau komite manajemen risiko
pada bank i periode t

β0

= Konstanta

β1, β2, β3

= Koefisien regresi

KI

= Jumlah komisaris independen pada bank i
periode t

3.3.2

UD

= Ukuran dewan pada bank i periode t

UP

= Ukuran perusahaan pada bank i periode t

e

= Error

Operasionalisasi Variabel
Setelah data – data yang diperlukan terkait dengan Komite Manajemen

Risiko atau RMC maka data – data tersebut selanjutnya akan dioleh dengan
melakukan beberapa langkah,sebagai berikut :



Variabel terikat (Dependent variabel = Y)
Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah RMC. Data ini

diperoleh dengan melihat apakah bank tersebut membentuk komite manajemen
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risiko yang dilihat dari laporan keuangan bank mengenai manajemen risiko. Data
menggunakan variabel dummy, jika bank membentuk RMC maka dinilai 1 dan 0
untuk sebaliknya.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan setelah pengolah datadata terkait dengan RMC . Dalam penelitian ini menggunakan software E-views
versi 7 digunakan untuk pengujian hipotesis. Secara singkat variabel-variabel
yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasionalisasi Variabel
No
VARIABEL
Independen :

DEFINISI

MEASUREMENT

SKALA

1

Jumlah Komisaris
Independen/KI
(X1)

Jumlah anggota
Komisaris
Independen dalam
suatu Bank

Jumlah anggota
Komisaris
Independen dalam
suatu bank

Rasio

2

Ukuran
Dewan/UD (X2)

Jumlah anggota
Dewan Komisaris
dalam suatu Bank

Jumlah anggota
Dewan Komisaris
dalam suatu bank

Rasio

3

Ukuran
Perusahaan/UP
(X3)

Ukuran perusahaan
suatu Bank

Nilai Logaritma
Natural dari jumlah
Rasio
aktiva yang
dimiliki suatu Bank

Dependen :

1

Komite
Penerapan RMC
Manajemen Risiko
pada Bank
atau RMC (Y)

Menggunakan
variabel dummy,
nilai 1 untuk Bank
yang memiliki
RMC dan 0 untuk
sebaliknya

Dummy
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Variabel bebas (Independent variable = X)

Variabel bebas atau variabel independen, menurut Sugiyono (2011:61) variabel
bebas adalah “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.
1.)

Jumlah Anggota Komisaris Independen (KI).
Dalam laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya,
terdapat informasi mengenai komposisi Dewan Komisaris baik
yang berasal dalam perusahaan tersebut maupun dari pihak luar
(independen). Data yang digunakan adalah jumlah anggota
Komisaris Independen.

2.)

Data Ukuran Dewan (UD)
Ukuran Dewan Komisaris dalam penelitian ini diperoleh
dengan menjumlahkan komisaris yang berasal dalam perusahaan
dan juga komisaris dari pihak luar (independen) dalam suatu bank.
Data ukuran dewan komisaris disajikan dalam bentuk jumlah atau
nominal.

3.)

Data Ukuran Perusahaan (UP)
Data ini diperoleh dengan melihat total aktiva yang dimiliki
suatu bank. Agar tidak terjadi ketimpangan yang besar antara bank
yang berukuran besar dan bank yang berukuran kecil,maka data
total aktiva disajikan dalam bentuk Logaritma Natural (LN).
Pengunaan nilai LN total aset untuk menghindari data yang
timpang.
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3.4

Metode Analisis Data
Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1

Statistik Deskriptif
Analisa statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas

variabel-variabel yang diuji coba dalam penelitian. Gambaran yang dimaksud
seperti distribusi frekuensi, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, nilai
yang sering muncul dan standar deviasi dari variable bebas lainnya.
Untuk variabel jumlah komisaris independen, ukuran dewan, dan ukuran
perusahaan dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, nilai
yang sering muncul dan standar deviasi dari setiap variabel.
3.4.2

Analisis Regresi Data Panel
Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011). Data
panel diperkenalkan pada tahun 1950 oleh Howles, merupakan data seksi silang
(terdiri atas beberapa variabel) dan juga sekaligus terdiri atas beberapa waktu,
sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing
kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011).
Dalam mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat
beberapa teknik yaitu:
1. Pooled Least Square (Common Effect)
Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data
cross section atau time series. Akan tetapi, untuk data panel sebelum
membuat regresi kita harus menggabungkan data cross-section dengan
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data time-series (pool data). Kemudian data gabungan ini diperlukan
sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi
model.
2. Model Efek Tetap (Fixed Effect)
Suatu model yang dapat menunjukan perbedaan konstan antar
objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Satu objek
memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu.
Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu
ke waktu (Winarno, 2011).
3. Model Efek Random (Random Effect)
Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek
tetap. Tanpa menggunakan variabel semu, model random effect
menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan
antar objek, namun untuk melakukan pengujian menggunakan metode
ini ada satu syarat yaitu objek data silang harus lebih besar daripada
banyaknya koefisien.
3.4.2.1 Uji Chow
Uji Chow (Chow Test) adalah alat untuk menguji test for equality
of coefficients atau uji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh
Gregory Chow (Ghozali, 2011). Uji Chow (Chow Test) atau likelihood
ratio test adalah pengujian F statistics untuk memilih apakah model yang
digunakan Common Effect atau Fixed Effect (Winarno, 2011). Uji Chow
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dalam penelitian ini menggunakan Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam
Uji Chow adalah sebagai berikut:
HO : Model Common Effect
Ha : Model Fixed Effect
3.4.2.2 Uji Hausman
Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik
digunakan, apakah fixed effect atau random effect. Statistik Uji Hausman
ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of Freedom
sebanyak k (jumlah variabel bebas). Jika nilai statistik Husman lebih besar
dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect,
sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka
model yang tepat adalah Random Effect. Oleh karena itu, pengujian ini
dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai berikut:
HO : random effect model
Ha : fixed effect model
Kriteria penilian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat
signifikansi sebesar 5% adalah:
Jika nilai p-value ≥5%, maka HO diterima (model random effect)
Jika nilai p-value <5%, maka HO ditolak (modal fixed effect)

3.4.3

Uji Asumsi Klasik
Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder, maka

untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa
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asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolineritas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
3.4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya
masing-masing variabel yang berdistribusi (Ghozali, 2011). Dalam
menguji normalitas dengan Eviews 7 menggunakan cara histogram dan uji
Jarque – Bera (JB) yaitu uji statistik untuk mengetahui apakah residual
data berdistribusi normal (Winarno, 2011). Hipotesis yang akan diuji
sebagai berikut:
HO : Nilai ui berdistribusi normal
Ha : Nilai ui tidak berdistribusi normal
3.4.3.2 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah kondasi adanya hubungan linear antar
variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel independen
(Winarno, 2011). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan
tertentu maka model mengandung unsur moltikolinieritas. Pada pengujian
ini F kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85.
3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke
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pengamatan lainnya bernilai tetap, maka hasil regresi persamaan tersebut
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Ada

beberapa

uji

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan
melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen.
Hipotesis yang akan diuji yaitu:
HO : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model
Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model
Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:
HO diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05
Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05
3.4.3.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi
dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada
data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa
sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya (Winarno,
2011). Istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi diantara
anggota observasi yang menurut waktu (seperti data deret berkala) atau
ruang (Gujarati, 2007).
Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan
Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu:
HO : tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model
Ha : terdapat masalah autokorelasi di dalam model

Indonesia Banking School
Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Tya Melinda, Ak.-IBS, 2017

43

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:
HO diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46
Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46

3.4.4

Uji Hipotesis
3.4.4.1 Uji Statistik t (t test)
Pengujian ini pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh
satu variabel bebas (independen) secara parsial (individual) dalam
menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian dilakukan berdasarkan
perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai
t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.
Menentukan berapa nilai t hitung dengan menggunakan program
Eviews 7, kemudian tingkat signifikansi ditentukan berdasarkan:
1. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi
(Sig <0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila t hitung <t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig
> 0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
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3.4.4.2 Uji Statistik F (F test)
Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel
independen yang dimasukan dalam model secara bersama-sama terhadap variabel
dependen (Gujarti, 2007).
 Jika signifikansi > 0,05 maka HO diterima,
 Jika signifikansi <0,05 maka Ha diterima.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek pada penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional di Indonesia

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menyatakan pada awal Januari 2017 terdapat 116 bank di Indonesia, dari 116
bank di Indonesia yang sesuai dengan metode purposive sampling adalah 38 (tiga
puluh delapan) Bank, dengan 5 periode penelitian yaitu dari tahun 2012-2016.
Sehingga total sampel penelitian ini adalah 190 (seratus sembilan puluh) sampel.
Tabel 4.1 menjelaskan mengenai pemilihan sampel untuk penelitian.
Tabel 4.1
Perhitungan Pemilihan Sampel
Keterangan

Jumlah

Jumlah Bank Umum Konvensional yang terdaftar pada BEI
Periode penelitian 2012-2016
Total sampel penelitian
Sumber : Data olahan (Indonesia Stock Exchange)

38
5
190

Dalam tabel 4.1 diketahui bahwa obyek penelitian ini adalah 38 (tiga
puluh delapan) bank, dengan menggunakan tiga periode yaitu tahun 2012 - 2016.
Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian menjadi 190 (seratus sembilan
puluh) sampel.

45
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4.2

Analisis Statistik Deskriptif
Analisis data deskriptif memberikan hasil gambaran masing-masing

variabel Risk Management Commitee (RMC), Komisaris Independen (KI),
Ukuran Dewan (UD) dan Ukuran Perusahaan (UP) dalam penelitian mengenai
nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang sering
muncul dan standar deviasi.
Tabel 4.2
Hasil Data Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

RMC
0.705263
1.000000
1.000000
0.000000
0.457129
-0.900426
1.810768

KI
1.973684
2.000000
5.000000
0.000000
1.183816
0.031702
2.440004

UD
4.742105
4.000000
9.000000
2.000000
1.880509
0.725428
2.315307

UP
17.04737
17.00000
21.00000
13.00000
1.846738
0.269017
2.167550

Jarque-Bera
Probability

36.87064
0.000000

2.514457
0.284441

20.37583
0.000038

7.777752
0.020468

Sum
Sum Sq. Dev.

134.0000
39.49474

375.0000
264.8684

901.0000
668.3632

3239.000
644.5737

190

190

190

190
Observations
Sumber : Hasil olahan data

Hasil dari data deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata,
dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi keberadaan
Risk Management Committee (RMC) sebagai variabel dependen. Nilai minimum
pada data Jumlah Komisaris Independen (KI) ini adalah 0, yang berarti tidak
terdapat sama sekali komisaris independen pada Bank tersebut dan angka 5 untuk
nilai maksimum jumlah anggota komisaris independen dalam suatu Bank. Nilai
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rata-rata dalam data variabel jumlah anggota komisaris independen adalah sebesar
1.973684 dan nilai tengah dalam data variabel jumlah anggota komisaris
independen adalah sebesar 2.
Ukuran Dewan (UD) didapat dari jumlah dewan komisaris yang terdapat
dalam organisasi Bank. Dengan nilai maksimum dewan komisaris pada data
adalah 9 orang dan minimum sebesar 2 orang. Rata-rata ukuran dewan adalah
sebesar 4,7421 atau 5 orang, dengan standar deviasi sebesar 1,8805 dan nilai
tengah dalam data variabel ukuran dewan adalah sebesar 4.
Ukuran Perusahaan (UP) diperoleh dengan menjumlahkan aktiva setiap
Bank. Dalam penelitian ini agar nilai dari aktiva tidak terlalu besar perbedaannya
maka nilai aktiva di LogaritmaNormal (LN). Nilai maksimum adalah sebesar 21
yang merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia. Nilai minimum dalam
ukuran perusahaan adalah sebesar 13 dan nilai rata-rata bank adalah 17, 04737.
Standar deviasi untuk ukuran perusahaan adalah sebesar 1, 846738 dan nilai
tengah dalam data variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 17.

4.3

Hasil Pengujian

4.3.1

Analisis Regresi Data Panel
Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect,

fixed effect atau random effect dilakukan dengan melakukan Uji Chow dan Uji
Hausman.
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4.3.1.1 Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian
menggunakan fixed effect atau common effect. Hasil uji chow dalam penelitian
ini, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3
Hasil Uji Chow
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
3.378171
115.739216

d.f.

Prob.

(37,149)
37

0.0000
0.0000

Sumber :Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.3 hasil Uji Chow menunjukan nilai probabilitas crosssection chi-square adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari kriteria
pengujian yang memberikan batasan chi-square sebesar 0.05. Hal tersebut
menyebabkan Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dengan itu, model fit dapat
menggunakan fixed effect model.
Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan model fixed
effect yang selanjutnya dilakukan Uji Hausman.
4.3.1.2 Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data
panel antara fixed effect dan random effect. Hasil Uji Hausman disajikan dalam
tabel berikut ini:
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Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq.
Statistic

Cross-section random 5.296049
Sumber :Hasil olahan data

Chi-Sq. d.f.

Prob.

3

0.1514

Tabel 4.4 menunjukan nilai probablitas cross-section random sebesar
0.1514. Nilai probabilitas berada di atas kriteria batasan cross-section fixed dalam
penelitian ini, yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ho diterima dan Ha ditolak,
sehingga modelregresi data panel yang fit digunakan dalam penelitian ini adalah
random effect model.

4.3.2

Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang
terdiri dari 4 (empat) asumsi yaitu: uji normalitas, uji multikolineritas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik diperlukan untuk
mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat menghasilkan estimator
yang baik.
4.3.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian
ini. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil persamaan
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terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan
salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil uji
normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini:
Gambar 4.1
Grafik Histogram
35

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 190

30
25

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

20
15
10
5
0

Jarque-Bera
Probability
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

-1.41e-17
0.000000
0.804681
-0.873995
0.310445
-0.046299
3.753488
4.562525
0.102155

0.8

Sumber: hasil olahan data
Berdasarkan grafik histogram pada gambar 4.1 di atas menunjukan bahwa
semua variable telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukan dengan nilai
probabilitas yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.102155 Dengan hasil ini dapat
disimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal, sehingga Ho
diterima dan Ha ditolak.
4.3.2.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi
liniear antara variable independen. Uji multikolineritas bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya kemiripin antara variabel independen dalam persamaan
model. Hasil penujian menunjukan bahwa variabel independen dalam persamaan
model telah memenuhi persyaratan non-multikolinearitas Salah satu syarat di
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dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur
multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah
dengan menggunakan correlation matrix seperti table di bawah ini:
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
KI
UD
1.000000
0.624390
KI
0.624390
1.000000
UD
0.448307
0.699800
UP
Sumber: Hasil Olahan Data

UP
0.448307
0.699800
1.000000

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien
korelasi. Apabila koefisien antar variable kurang dari 0.85 maka dapat
disimpulkan bahwa antar variable independen tidak ada unsur multikolinieritas.
Berdasarkan tabel 4.5 korelasi antar variabel cukup rendah. Pengaruh antara
variabel Komisaris Independen (KI) dengan variabel Ukuran Dewan (UD) sebesar
0.624390. Sedangkan pengaruh antara variabel Ukuran Dewan (UD) dengan
variabel Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 0.699800 yang merupakan koefisien
tertinggi dari variabel lainnya. Selanjutnya, pengaruh antara variabel Ukuran
Perusahaan (UP) dengan variabel Komisaris Independen (KI) sebesar 0.448307
yang merupakan koefisien terendah dari variabel lainnya.
Hasil yang di dapat dari correlation matrix di atas menunjukan korelasi
antar variable kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam
penelitian ini.
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4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Penelitian ini menggunakan Uji Park untuk mengetahui ada tidaknya
heteroskedastisitas dalam hasil persamaan model regresi. Uji heteroskedastisitas
dilakukan agar dapat menguji apakah terjadi kesalahan dan muncul residual dari
model regresi yang dianalisis pada pengamatan yang satu ke pengamatan lainnya.
Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji
park. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas, sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variable
KI
UD

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

0.097297

0.033388

2.914103

0.0540

0.019339

0.026301

0.735272

0.4631

0.023404 1.309008
0.333328 -0.302206

0.1921
0.7628

UP

0.030636
C
-0.100734
Sumber: Hasil Olahan Data

Conclusion
NonHeteroskedastisitas
NonHeteroskedastisitas
NonHeteroskedastisitas

-

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukan bahwa probabilitas
koefisien variable Komisaris Independen (KI) sebesar 0.0540 > 0.05, variable
Ukuran Dewan (UD) sebesar 0.4631 > 0.05 dan variable UP sebesar 0.1921 >
0.05. seluruh variable independen menunjukan nilai probabilitas koefisien yang
lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho
diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah
heteroskedastisitas.
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4.2.3.4 Uji Autokorelasi
Menurut Winarno (2011) autokorelasi menunjukan hubungan antara
residual suatu observasi dengan residual observasi lainnya. Pada uji asumsi klasik,
hal ini tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, dilakukan uji autokorelasi dengan
melihat Durbin-Watson Stat. Pada hasil estimasi regresi.
Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk
mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji
autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. hasil pengujian
autokorelasi pada hasil persamaan model regresi menunjukan tidak ditemukan
adanya masalah autokorelasi (Lihat rincian pada lampiran 2).
Uji autokorelasi hasil persamaan model regresi disajikan dalam table 4.7
sebagai berikut:
Tabel 4.7
Uji Durbin Watson Hasil Persamaan Regresi
Durbin-Watson Statistic
DW-stat

1.788424

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukan DurbinWatson Stat sebesar 1.788424. Maka dari hasil uji autokorelasi dalam penelitian
ini model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi, sehingga dapat dilakukan
pengujian hipotesis.
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4.3.3

Hasil Analisis Regresi Berganda
Setelah dilakukan regresi menggunakan model random effect pada

persamaan model, berikut ini disajikan hasil regresi dalam tabel 4.8 yaitu:
Tabel 4.8
Hasil Regresi
Model Persamaan
Heteroskedasticity Test : Park
Variable
Coefficient
C
0.932074
KI
0.161709
UD
-0.087086
UP
-0.007802
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic
Prob.
1.408322
0.1611
4.224925
0.0000
-1.494975
0.1370
-0.214195
0.8307
0.538798
0.414985
4.351723
0.000000

Conclusion
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olahan data
Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, maka diperoleh
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

RMC = 0.932074 + 0.161709*KI - 0.087086*UD – 0.007802*UP

Persamaan linear berganda di atas dijelaskan sebagai berikut:
1. Apabila variable Komisaris Independen (KI), Ukuran Dewan (UD) dan
Ukuran Perushaan (UP) diasumsikan konstan, maka Risk Management
Committee (RMC) yang terjadi adalah 0.932074
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2. Koefisien regresi untuk Komisaris Independen (KI) sebesar 0.161709. Hal
ini menunjukan bahwa Risk Management Committee (RMC) akan
mengalami kenaikan sebesar 16,1709% untuk setiap kenaikan 1% Risk
Management Committee (RMC) dan sebaliknya. Hal ini dengan asumsi
variable lain adalah konstan.
3. Koefisien regresi untuk Ukuran Dewan (UD) sebesar -0.087086. Hal ini
menunjukan bahwa Risk Management Committee (RMC) akan mengalami
penurunan sebesar 8,7086% untuk setiap kenaikan 1% Risk Management
Committee (RMC) dan sebaliknya. Hal ini dengan asumsi variable lain
adalah konstan.
4. Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan (UP) sebesar -0.007802. Hal
ini menunjukan bahwa Risk Management Committee (RMC) akan
mengalami penuruan sebesar 0,7802% untuk setiap kenaikan 1% Risk
Management Committee (RMC) dan sebaliknya. Hal ini dengan asumsi
variable lain adalah konstan.
Berdasarkan hasil koefisien regresi dari ketiga variable independen yang
diuji pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen (KI)
memiliki koefisien regresti terbesar yaitu 0.161709, dengan kata lain bahwa
Komisaris Independen merupakan variable dominan yang berpengaruh dalam
penerapan Risk Management Committee (RMC) di Bank Umum Konvensional.
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4.3.4

Pengujian Hipotesis

4.3.4.1 Uji Statistik t (t test)
Uji parsial atau uji statistik t pada suatu penelitian dilakukan untuk
mengetahui pengaruh dari masing-masing variable independen. Variabel
independen dalam penelitian ini yaitu Komisaris Independen (KI), Ukuran Dewan
(UD) dan Ukuran Perusahaan (UP) terhadap variable dependen Risk Management
Committee (RMC) pada suatu model regresi, sehingga dapat mengambil
keputusan atas rumusan masalah pada penelitian ini.

Hipotesis 1:
Ho1

: Variabel KI tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha1

: Variabel KI berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

Hasil berdasarkan table 4.8 di atas, menunjukan bahwa probabilitas
variabel Komisaris Independen (KI) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 yang
artinya menerima Ha1 dan menolak Ho1, sedangkan nilai koefisiennya sebesar
0.161709 yang berarti Komisaris Independen (KI) memiliki segi arah positif
terhadap Risk Management Committee (RMC). Dinyatakan pula bahwa Ha1
diterima,

maka

dapat

disimpulkan

bahwa

Komisaris

Independen

(KI)

mempengaruhi penerapan Risk Management Committee (RMC) di Bank Umum
Konvensional.
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Hipotesis 2:
Ho2

: Variabel UD tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha2

: Variabel UD berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

Hasil berdasarkan table 4.8 di atas, variabel Ukuran Dewan (UD) memiliki
probabilitas sebesar 0.1370 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya menerima Ho2
dan menolak Ha2, sedangkan nilai koefisiennya sebesar -0.087086 yang berarti
Ukuran Dewan (UD) memiliki segi arah negatif terhadap Risk Management
Committee (RMC). Dinyatakan pula bahwa Ha2 ditolak, maka dapat disimpulkan
bahwa Ukuran Dewan (UD) tidak mempengaruhi penerapan Risk Management
Committee (RMC).

Hipotesis 3:
Ho3

: Variabel UP tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha3

: Variabel UP berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

Hasil berdasarkan table 4.8 di atas, menunjukan bahwa probabilitas
variabel Ukuran Perushaan (UP) sebesar 0.8307 atau lebih besar dari 0.05 yang
artinya menerima Ho3 dan menolak Ha3, sedangkan nilai koefisiennya sebesar 0.007802 yang berarti Ukuran Perusahaan (UP) memiliki segi arah negatif
terhadap Risk Management Committee (RMC). Dinyatakan pula bahwa Ho3
diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan (UP) tidak
mempengaruhi penerapan Risk Management Committee (RMC).
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4.3.4.2 Uji Statistik F (F test)
Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama
semua variable independen yaitu Komisaris Independen (KI), Ukuran Dewan
(UD) dan Ukuran Perusahaan (UP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variable dependen yaitu Risk Management Committee (RMC). Untuk pengujian
ini, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan
bahwa secara bersama-sama atau stimultan variable independen mempengaruhi
variable dependen secara signifikan.
Berdasarkan hasil table 4.8 uji F test di atas, nilai Prob(F-statistic) adalah
sebesar 0.000000, dengan nilai signifikansi sebesar 0.05, maka nilai Prob(Fstatistic) lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukan bahwa secara stimultan atau
bersama-sama, variable Komisaris Independen (KI), Ukuran Dewan (UD) dan
Ukuran Perusahaan (UP) mempengaruhi penerapan Risk Management Committee
(RMC) secara signifikan, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel
independen dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi variabel dependen.

4.4

Analisis Hasil Penelitian

4.4.1

Komisaris Independen/KI Berpengaruh Pada RMC
Variabel Komisaris Independen (KI) berpengaruh signifikan pada

penerapan Risk Management Committee (RMC) di Bank sesuai dengan hasil
statistik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Basiru Salisu Kallamu
(2015). Dengan data penelitian yang didapat dari 190 sampel, diketahui bahwa
beberapa bank tidak memiliki komisaris independen sesuai dengan hasil data
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deskriptif sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota Komisaris
Independen memiliki pengaruh terhadap penerapan Risk Management Committee.
Bank yang tidak memiliki anggota komisaris independen dapat mempengaruhi
hasil Risk Management Committee karena kurang memiliki tingkat kepatuhan
yang tinggi,
Pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya
dilakukan sebagai pemenuhan regulasi terhadap good corporate governance
(Andarin & Januarti, 2010). Jumlah komisaris independen harus sebanding
dengan jumlah komisaris yang tidak independen (Muntoro, 2008). Proses
pencarian komisaris independen terbilang sulit karena harus memiliki kesesuaian
latar belakang pendidikan yaitu ekonomi dan atau pengalaman yang memadai.
Maka beberapa Bank tidak memiliki komisaris independen dalam struktur
anggota komisaris karena tidak mudah untuk mendapatkan komisaris independen.
Dan pembentukan Risk Management Committee wajib dilakukan oleh perbankan
adanya komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan
RMC. Hal ini menjadi penyebab tidak adanya pengaruh komisaris independen
dalam Risk Management Committee.

4.4.2

Ukuran Dewan/UD Berpengaruh Pada RMC
Dari hasil t-test diperoleh bahwa ukuran dewan tidak memiliki hubungan

yang signifikan terhadap penerapan Risk Management Committtee. Hasil
penelitian tidak sesuai dengan Liew et al (2012) dan Sulistyaningsih yang
manyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap keberadaan
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Risk Management Committee. Menurut Desi Waty Febryana (2015) yang
memiliki hasil penelitian bahwa ukuran dewan tidak memiliki hubungan
signifikan dengan Risk Management Committee menyatakan bahwa ukuran dewan
yang besar akan menambah masalah dalam hal komunikasi dan koordinasi. Besar
dan kecilnya ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keberadaan Risk
Management Committee.
Menurut Muntoro (2008), ukuran dewan komisaris juga ditentukan oleh
risiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan dan kemampuan dewan komisaris
untuk mendeteksi adanya masalah lebih dini apabila dewan komisaris memiliki
kemampuan sesuai dengan bidang.
Ukuran dewan komisaris yang besar dapat diakibatkan oleh kepemilikan
saham yang beragam dari kelompok, keluarga dan pemilik Bank Asing.
Pembentukan Risk Management Committee merupakan hal yang wajib dilakukan
oleh Bank dan tidak tergantung dengan jumlah dewan komisaris. Hal ini dapat
menjadi kesimpulan bahwa tidak adanya hubungan antara ukuran dewan
komisaris dengan keberadaan Risk Management Committee.

4.4.3

Ukuran Perusahaan/UP Berpengaruh Pada RMC
Ukuran perusaaan tidak memiliki hubungan signfikan dengan penerapan

Risk Management Committeee pada perbankan di Indonesia. Hasil peneliian ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kusuma (2012); Liew et al (2012) dan
Sulistyaningsih (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan dengan keberadaan Risk Management Committee. Dalam
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penelitian ini beberapa bank dengan ukuran perusahaan kecil (jumlah aset sedikit)
sudah memiliki Risk Management Committee dimungkinkan dengan alasan bahwa
Bank tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi.
Hasil ini menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia dengan biaya agensi
kecil dapat membentuk dan menerapkan Risk Management Committee.

4.5

Implikasi Manajerial
Keberadaan Risk Mangement Committee dapat membantu direksi utama

dalam hal memberikan rekomendasi atas kebijakan risiko, strategi dan aplikasi.
Pembentukan dari komite tersebut diharapkan dapat membantu Bank Indonesia
untuk mengawasi perbankan di Indonesia melalui pelaporan yang terkait dengan
manajemen risiko.
Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti Ukuran
Dewan dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki hubungan dengan penerapan Risk
Management Committee. Faktor jumlah anggota Komisaris Independen memiliki
hubungan yang signifikan dengan penerapan Risk Management Committee, Hal
ini menunjukkan bahwa dengan jumlah anggota Komisaris Independen yang
sesuai, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap risikorisiko dalam bank.
Bank dengan jumlah anggota Komisaris Independen yang rendah atau
belum memiliki Komisaris Independen diharapkan segera menambah atau
memiliki Komisaris Independen sebagai bentuk kepatuhan terhadap Otoritas Jasa
Keuangan dan juga pengawasan yang lebih ketat terhadap risiko Bank. Penerapan
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Risk Management Committee yang baik dan sesuai dengan good corporate
governance akan meningkatkan transparansi bank dan manajemen risiko bank.

Indonesia Banking School
Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Tya Melinda, Ak.-IBS, 2017

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji model analisis regresi data panel pada penelitian ini

dapat ditarik kesimpulan, bahwa :
1. Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan positif dengan
penerapan Risk Management Committee pada perbankan di Indonesia,
karena bagi Bank yang memiliki jumlah anggota komisaris independen
atau tidak memiliki komisaris independen, hasil dari penerapan Risk
Management Committee tidak terlalu baik terhadap pencapaian Good
Corporate Governance.
2. Ukuran Dewan memiliki pengaruh signifikan negatif dengan penerapan
Risk Management Committee, hal ini menunjukkan bahwa besar dan
kecilnya ukuran dewan tidaklah mempengaruhi pemebentukan Risk
Management Committee.
3. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
penerapan Risk Management Committee. Bank dengan asset kecil maupun
besar memperhatikan Komite Manajemen Risiko untuk diterapkan pada
Bank tersebut.
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5.2

Saran
Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka saran untuk penelitian

mendatang adalah :
1. Komisaris Independen dan Ukuran Dewan yang tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap keberdaan Risk Management Committee dapat diganti
dengan variable lain yang lebih khusus.
2. Diharapkan dapat menambah variabel yang lebih luas sehingga akan
meningkatkan hasil penelitian.
3. Diharapkan dapat menambah sampel yang lebih besar sehingga akan
meningkatkan hasil penelitian.
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67
LAMPIRAN I
POPULASI BANK UMUM KONVENSIONAL TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK
Daftar Bank
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NAMA BANK
PT. BANK AGRIS, Tbk
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
PT. BANK BUKOPIN, Tbk
PT. BANK BUMI ARTA, Tbk
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
PT. BANK DINAR INDONESIA, Tbk
PT. BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk (saat ini bernama PT. BANK
HSBC INDONESIA)
PT. BANK INA PERDANA, Tbk
PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk (saat ini bernama PT.
BANK MAYBANK INDONESIA)
PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk (dahulu bernama PT. BANK
MUTIARA, Tbk)
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
PT. BANK MASPION INDONESIA, Tbk
PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk
PT. BANK MEGA, Tbk
PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk
PT. BANK MITRANIAGA, Tbk
PT. BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk (dahulu bernama PT. BANK
ICB BUMIPUTRA, Tbk)
PT. BANK NATIONALNOBU, Tbk
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk
PT. BANK OCBC NISP, Tbk
PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk
PT. BANK PERMATA, Tbk
PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk (Saat ini bernama PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk)
PT. BANK QNB INDONESIA, Tbk
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk
PT. BANK SINARMAS, Tbk
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
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35
36
37
38

PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk
PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk
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LAMPIRAN II
HASIL UJI PENELITIAN
1. Output Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

RMC
0.705263
1.000000
1.000000
0.000000
0.457129
-0.900426
1.810768

KI
1.973684
2.000000
5.000000
0.000000
1.183816
0.031702
2.440004

UD
4.742105
4.000000
9.000000
2.000000
1.880509
0.725428
2.315307

UP
17.04737
17.00000
21.00000
13.00000
1.846738
0.269017
2.167550

Jarque-Bera
Probability

36.87064
0.000000

2.514457
0.284441

20.37583
0.000038

7.777752
0.020468

Sum
Sum Sq. Dev.

134.0000
39.49474

375.0000
264.8684

901.0000
668.3632

3239.000
644.5737

Observations

190

190

190

190

2. Output Fixed Effect (Uji Chow)
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

3.378171
115.739216

d.f.

Prob.

(37,149)
37

0.0000
0.0000

t-Statistic

Prob.

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: RMC
Method: Panel Least Squares
Date: 07/21/17 Time: 09:06
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 190
Variable

Coefficient

KI
UD
UP
C

0.097297
0.019339
0.030636
-0.100734

R-squared

0.151907

Std. Error

0.033388 2.914103
0.026301 0.735272
0.023404 1.309008
0.333328 -0.302206
Mean dependent var

0.0040
0.4631
0.1921
0.7628
0.705263
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Adjusted R-squared 0.138229
S.E. of regression
0.424360
Sum squared resid
33.49519
Log likelihood
-104.7142
F-statistic
11.10523
Prob(F-statistic)
0.000001

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.457129
1.144360
1.212719
1.172051
1.002954

3. Output Random Effect (Uji Hausman)
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f.

Test Summary
Cross-section random

5.296049

Prob.

3

0.1514

Random Var(Diff.)

Prob.

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
KI
UD
UP

Fixed
0.161709
-0.087086
-0.007802

0.129286
0.000916
0.023206

0.000323
0.002388
0.000612

0.0713
0.0717
0.2099

t-Statistic

Prob.

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: RMC
Method: Panel Least Squares
Date: 07/21/17 Time: 09:08
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 190
Variable

Coefficient

C
KI
UD
UP

0.932074
0.161709
-0.087086
-0.007802

Std. Error

0.661832 1.408322
0.038275 4.224925
0.058253 -1.494975
0.036424 -0.214195

0.1611
0.0000
0.1370
0.8307

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared

0.538798
0.414985

Mean dependent var
S.D. dependent var

0.705263
0.457129
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S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.349641
18.21505
-46.84460
4.351723
0.000000

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.924680
1.625354
1.208513
1.788424

4. Output Uji Normalitas
35

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 190

30
25

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

20
15
10
5
0

Jarque-Bera
Probability
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

-1.41e-17
0.000000
0.804681
-0.873995
0.310445
-0.046299
3.753488
4.562525
0.102155

0.8

5. Output Uji Autokolerasi
Dependent Variable: RMC
Method: Panel Least Squares
Date: 07/21/17 Time: 09:43
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 190
Variable

Coefficient

KI
UD
UP
C

0.161709
-0.087086
-0.007802
0.932074

Std. Error

t-Statistic

0.038275 4.224925
0.058253 -1.494975
0.036424 -0.214195
0.661832 1.408322

Prob.
0.0000
0.1370
0.8307
0.1611

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression

0.538798
0.414985
0.349641

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion

0.705263
0.457129
0.924680

71
Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., Tya Melinda, Ak.-IBS, 2017

Indonesia Banking School

Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

18.21505
-46.84460
4.351723
0.000000

Schwarz criterion
1.625354
Hannan-Quinn criter. 1.208513
Durbin-Watson stat
1.788424

6. Output Uji Multikoliniearitas
KI
1.000000
0.624390
0.448307

KI
UD
UP

UD
0.624390
1.000000
0.699800

UP
0.448307
0.699800
1.000000

7. Output Uji Heteroskedasitas
Dependent Variable: RMC
Method: Panel Least Squares
Date: 07/21/17 Time: 10:03
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 190
Variable

Coefficient

KI
UD
UP
C

0.097297
0.019339
0.030636
-0.100734

R-squared
0.151907
Adjusted R-squared 0.138229
S.E. of regression
0.424360
Sum squared resid
33.49519
Log likelihood
-104.7142
F-statistic
11.10523
Prob(F-statistic)
0.000001

Std. Error

t-Statistic

0.033388 2.914103
0.026301 0.735272
0.023404 1.309008
0.333328 -0.302206
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0540
0.4631
0.1921
0.7628
0.705263
0.457129
1.144360
1.212719
1.172051
1.002954

8. Output Regresi
Dependent Variable: RMC
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/21/17 Time: 10:10
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 190
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Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.129286
0.000916
0.023206
0.050155

0.033790
0.031709
0.026741
0.397678

3.826157
0.028881
0.867786
0.126120

0.0002
0.9770
0.3866
0.8998

KI
UD
UP
C

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.243841
0.349641

Rho
0.3272
0.6728

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.113427
0.099127
0.351792
7.932170
0.000053

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.380702
0.370642
23.01894
1.439635

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.145286
33.75670

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.705263
0.981697
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