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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the mechanisms of corporate governance 

that can influence the formation of a separate risk management committee in a 

company. In its application in a company, the risk management committee is 

divided into 2 (two), namely the risk management committee that is incorporated 

with the audit committee and a separate and/or independent risk management 

committee. The corporate governance mechanism used in this study is the 

independent commissioner, the size of the board of commissioners, the 

concentration of ownership and the external auditor and the size of the company 

and the age of the company as a control variable. The sample of this study is 30 

samples from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2013-2017. Data collection in this study was purposive sampling and data analysis 

techniques were logistic regression using IBM SPSS 21 software. The results of this 

study indicate the concentration of ownership affects the existence of a separate 

risk management committee, while other variables such as independent 

commissioners, the size of the board of commissioners, and external auditors do 

not have an influence on the existence of a separate risk management committee. 

Keywords: corporate governance, risk management committee, risk management 

committee, separate risk management committe
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PENDAHULUAN 

Keberlanjutan usaha dalam industri sektor manufaktur yang memberikan 

kontribusi positif setiap tahunnya kepada pertumbuhan ekonomi merupakan 

harapan pemerintah Indonesia. Pencapaian yang terjadi sejauh ini tentunya tidak 

terlepas dari perbaikan kualitas pada organisasi yang terus mengalami peningkatan. 

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (good corporate governance) saat ini telah 

diadopsi secara global, tentunya hal tersebut bukan hanya untuk memenuhi tuntutan 

regulasi dan menghindari sanksi yang akan didapatkan namun lebih kepada 

kesadaran suatu organisasi mengenai pentingnya penerapan tata kelola perusahaan 

untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Hasil survei Booz-Allen dan Hamilton 

menunjukkan bahwa penyebab terjadinya krisis tahun 1998 adalah karena tata 

kelola perusahaan (good corporate governance) yang buruk di Indonesia, dan 

paling rendah di Asia Timur dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura dan 

Jepang.  

Untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance) perusahaan dianggap perlu memiliki suatu suatu kerangka 

kerja manajemen risiko dengan maksud untuk mengelola risiko suatu organisasi 

dengan cara mengambil peluang untuk meningkatkan kinerja serta menyeimbangan 

kepentingan manajemen dan stakeholders. Pengawasan diperlukan untuk 

memastikan bahwa pengaplikasian kerangka kerja manjemen risiko bekerja secara 

efektif untuk mengurangi dan/atau menghindari risiko suatu organisasi. Dewan 

komisaris adalah pihak yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan 

pengawasan. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam suatu perusahaan 

dianggap terlalu berat dan luas, oleh karena itu dewan komisaris membentuk sub 

komite untuk membantunya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. 

Komite manajemen risiko adalah salah satu komite yang membantu dewan 

komisaris dalam pengawasan terhadap eksposur risiko dalam perusahaan. Komite 

tersebut dapat terintegrasi dengan komite audit, maupun terpisah dari komite audit. 

Menurut Brown et al (2009) keberadaan komite manajemen risiko yang terintegrasi 

dengan komite audit dianggap tidak lagi berfungsi efektif apabila diterapkan dalam 

suatu perusahaan, kemungkinan terbesar atas pendapat tersebut adalah peran dan 

tanggung jawab komite audit terlalu besar dan luas serta kekurangan keahlian dan 

waktu yang dibutuhkan dalam tugas pengelolaan risiko yang mendalam. Komite 

manajemen risiko terpisah dianggap lebih mampu untuk mengelola risiko karena 

hanya berfokus pada manajemen risiko yang menjadi prioritas utama di seluruh 

organisasi. 

Adapun bukti empiris yang berbeda dari penelitian terdahulu menjadikan satu 

alasan perlunya dilakukan uji empiris baru mengenai hubungan mekanisme tata 

kelola perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, yang mana 

penelitian ini memilih perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017 yang dianggap mewakili jenis industri 

lainnya. 

LANDASAN TEORI 

Teori Agensi 

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak 

antara prinsipal dan agen. Adanya kontrak dimaksudkan untuk melibatkan pihak 

lain (agen) dalam pendelegasian kewenangan dari prinsipal berupa pengambilan 

keputusan dan melaksanakan beberapa layanan atas nama prinsipal. Kondisi 

dimana agen memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, menjadikan 

suatu kesempatan untuk agen memindahkan sumber kekayaan prinsipal apabila 

tidak ada intervensi dari pihak prinsipal. Hal ini menimbulkan masalah agensi, 

untuk menghindarinya maka perlu adanya suatu tindakan pengawasan terhadap 

pihak agen untuk dapat bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal serta 

mengindari penyimpangan yang dilakukan agen terhadap kepentingan prinsipal, 

dengan maksud menjaga sumber kekayaan prinsipal yang ada dalam kewenangan 

agen (Godfrey, 2010:363). 

Komite Manajemen Risiko 

Menurut Effendi (2016:48) pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan 

untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) 

dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, 

manajemen risiko, pelaksanan audit, dan meningkatkan efektivitas dalam rangka 

implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Secara garis besar keberadaan komite manajemen risiko di Indonesia dapat 

tergabung dengan komite audit maupun berdiri sendiri dan/atau terpisah dari komite 

audit. 

Good Corporate Governance 

Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI), corporate 

governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, 

karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem 

yang mengendalikan perusahaan. Untuk menciptakan tatanan perusahaan yang baik 

dan sehat sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan memberikan informasi 

yang berkualitas, diperlukan pengawasan serta tata kelola yang baik (good 

corporate governance) dalam perusahaan. 
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Komisaris Independen  

Independen dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme tata kelola 

yang memegang peran penting, diantaranya dalam pengambilan keputusan strategis 

dan memantau kebijakan (Benkraiem et al, 2017). Effendi (2016:26) menyatakan 

bahwa komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki fungsi sebagai 

kekuatan penyeimbang (conterveiling power) dalam pengambilan keputusan dewan 

komisaris, karena posisinya dalam struktur perseoran adalah sebagai wakil dari 

pemegang saham independen (minoritas) dan juga pemilik kepentingan lainnya, 

sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan 

pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, 

maupun pemegang saham publik (Santoso, 2008). 

Ukuran Dewan Komisaris 

Di Indonesia, menurut Effendi (2016:33) ukuran dewan komisaris harus 

ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat 

dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Pada 

dasarnya, ketentuan mengenai ukuran dewan ditentukan oleh piagam perusahaan 

(Berezinets et al, 2017), namun regulasi memberikan pandangan mengenai 

bagaimana ukuran keanggotan dewan pada suatu perusahaan, diantaranya (1) 

anggota dewan komisaris setidaknya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih; (2) 

komisaris independen paling tidak beranggotakan 1 (satu) orang ataupun 30% dari 

jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan; dan 1 (satu) 

diantaranya diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. 

Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan adalah jumlah pemegang saham atau besarnya 

presentase kepemilikan saham di dalam struktur kepemilikan saham (Pratomo, 

2009). Menurut Raditya (2012) bahwa pemilik usaha maupun investor 

berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dengan risiko usaha sekecil 

mungkin (risk averse). Untuk mencapai kepentingan yang bersifat profit motive. 

Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan dalam suatu perusahaan akan 

mengurangi kebijakan manajemen yang menyimpang dan semakin kuat tuntutan 

untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko keuangan, 

operasional, reputasi, peraturan dan informasi (Johari, 2015; Febryna, 2015). 

Auditor Eksternal 

Akuntan publik sering disebut sebagai auditor eksternal atau auditor 

independen untuk membedakannya dari auditor internal (Arens et al, 2016:138). 

Penggunaan auditor eksternal khususnya big four memberikan kualitas informasi 

Pengaruh Corporate Governance..., Devi Aryanti Siahaan, Ak.-Ibs, 2018



5 
 

yang lebih relevan dibandingkan dengan auditor eksternal non-big four, hal ini 

karena auditor eksternal big four memiliki kemampuan sistem pengendalian 

internal perusahaan klien dengan membuat rekomendasi pasca-audit untuk 

peningkatan ataupun perbaikan sistem perusahaan karena di dukung oleh lebih 

banyak ahli teknis (Hassan & Hijazi, 2015). 

Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan yang besar dikaitkan dengan besaran jumlah aset yang 

tersedia untuk digunakan perusahaan. Terdapat hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dengan pengawasan internal (Hassan & Hijazi, 2015). Konflik 

keagenan lebih mungkin terjadi pada perusahaan dengan ukuran yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan dengan ukuran besar 

akan memiliki biaya agensi (Subramaniam et al, 2009). 

Umur Perusahaan 

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan berdiri (Hariyanto & Juniarti, 

2014). Faktor umur perusahaan menunjukkan eksistensi perusahaan dalam 

bersaing (Rahmawati & Utami, 2013). Meskipun demikan perusahaan yang lebih 

lama mengalami pertumbuhuan yang lebih lambat dan berpengaruh positif 

terhadap kebangkrutan (Hariyanto & Juniarti, 2014; Ramadhani, 2009). Oleh 

karena itu, keberlangsungan usaha yang lebih lama sangat berpotensi mengalami 

rrisiko kebangkrutan. Untuk itu, keberadaan komite manajemen risiko diharapkan 

mampu menjadi prasarana perusahaan terhadap risiko kebangkrutan sehingga 

perusahaan dapat terus berkesinambungan dalam kegiatan usaha. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Keberadaan Komite Manajemen 

Risiko Terpisah 

Sebagai pihak yang independen, komisaris independen akan cenderung 

menuntut kualitas pengawasan yang tinggi secara aktif dengan mendorong 

implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan tata kelola perusahaan 

berbasis risiko menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan untuk memenuhi 

kepentingan pemegang saham, oleh karena itu pembentukan komite manajemen 

risiko dalam suatu perusahaan akan sangat membantu komisaris independen dalam 

pemantauan risiko yang lebih baik bagi organisasi. Hal ini di dukung dengan 

penelitian Sekome & Lemma (2014), dimana hasil penelitian menunjukkan 

hubungan positif signifikan terhadap keberadaan SRMC; Istorini (2014) terdapat 

hubungan positif signifikan terhadap keberadaan SRMC; dan Hanifah (2013) yang 

juga menunjukkan hasil positif signifikan terhadap keberadaan RMC. 

Pengaruh Corporate Governance..., Devi Aryanti Siahaan, Ak.-Ibs, 2018



6 
 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan komite 

manajemen risiko terpisah (SRMC). 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite 

Manajemen Risiko Terpisah 

Ukuran dewan yang lebih besar mampu melakukan pengamatan yang lebih 

baik, karena dewan yang lebih besar mengumpulkan lebih banyak infomasi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, ukuran 

dewan yang besar akan lebih menekankan pembentukan komite manajemen risiko 

(Subramaniam et al, 2009), dengan adanya keberadaa komite manajemen risiko ini 

diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan terhadap 

manajemen risiko atas informasi yang diperoleh mengenai potensi-potensi risiko 

yang akan dihadapai dan bagaimana kebijakan terhadap risiko tersebut. Hal ini di 

dukung dengan penelitian Ratnawati & Setyobudi (2010); dan Sekome & Lemma 

(2014) menunjukkan hasil positif signifikan terhadap keberadaan SRMC. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keberadaan komite 

manajemen risiko terpisah (SRMC). 

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Keberadaan Komite 

Manajemen Risiko Terpisah 

Konsentrasi kepemilikan adalah jumlah pemegang saham atau besarnya 

presentase kepemilikan saham dalam struktur kepemilikan saham (Pratomo, 2009). 

Semakin tinggi tingkat konsentrasi kepemilikan dalam suatu perusahaan akan 

mengurangi kebijakan manajemen yang menyimpang dan semakin kuat tuntutan 

untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko keuangan, 

operasional, reputasi, peraturan dan informasi (Johari, 2015; Febryna, 2015). 

Dalam teori keagenan, konsentrasi kepemilikan dapat mengurangi biaya agensi 

yang dapat timbul dari lemahnya mekanisme tata kelola perusahaan. Hal ini di 

dukung dengan penelitian Febryna (2015), dimana hasil penelitian menunjukkan 

konsentrasi kepemilikan berhubungan positif signifikan terhadap keberadaan RMC. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap keberadaan komite 

manajemen risiko terpisah (SRMC). 

Pengaruh Auditor Eksternal terhadap Keberadaan Komite Manajemen 

Risiko Terpisah 

Akuntan publik sering disebut sebagai auditor eksternal atau auditor 

independen untuk membedakannya dari auditor internal (Arens et al, 2016:138). 
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Reputasi auditor ditunjukkan dengan kepercayaan publik terhadap auditor atas 

kinerjanya. Auditor eksternal (big four) mempunyai lebih banyak ahli teknis dan 

lebih mementingkan reputasinya (Hassan & Hijazi, 2015). Selain itu, auditor 

eksternal akan lebih mendorong kliennya untuk menerapkan praktik tata kelola 

perusahaan yang efektif (Subramaniam et al, 2009). Hal ini di dukung dengan 

penelitian Sekome & Lemma (2014) bahwa auditor eksternal berpengaruh positif 

terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah (SRMC); Andarini & 

Januari (2012), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor eksternal 

positif signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah; dan 

Istorini (2014) terdapat hubungan positif signifikan terhadap keberadaan SRMC. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4: auditor eksternal berpengaruh positif terhadap keberadaan komite manajemen 

risiko terpisah (SRMC). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017 dipilih 

dengan metode purposive sampling. Berdasaekan kriteria yang telah ditetapkan, 

diperoleh jumlah sample sebanyak 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017 dengan data observasi sebanyak 147. 

Operasional Variabel 

Variabel dependen penelitian ini yaitu keberadaan komite manajemen risiko 

terpisah yang diukur dengan variabel dummy. Variabel independent Good 

Corporate Governance diproksikan dengan Komisaris Independen dihitung dengan 

membagi jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah komisaris yang ada 

diperusahaan, dan yang diproksikan dengan Ukuran Dewan Komisaris dihitung 

dengan mentotal jumlah dewan komisaris dala perusahaan. Untuk variabel 

independen Auditor Eksternal diukur dengan variabel dummy. Konsentrasi 

kepemilikan dihitung dengan persentase kepemilikan saham mayoritas. Variabel 

kontrol yaitu Ukuran Perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset, dan 

Umur Perusahaan dihitung sejak awal perusahaan berdiri sampai dengan 

perusahaan diteliti.  

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

IBM 21. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji 

multikolinearitas, overall test, goodness of fit, nagelkerke r square, classification 
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plot. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dan untuk 

melihat teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji parsial (uji t). 

Persamaan Penelitian 

Ln 
𝑺𝑹𝑴𝑪

𝟏−𝑺𝑹𝑴𝑪
 = 𝛃𝟎𝒊𝒕 + 𝛃𝟏𝐃𝐊𝐈𝐍𝐃𝒊𝒕 + 𝛃𝟐𝐔𝐊𝐃𝐄𝐊𝐎𝐌𝒊𝒕 + 𝛃𝟑𝐊𝐎𝐍𝐒𝐏𝐄𝐌𝐈𝐋𝐈𝐊𝒊𝒕 + 𝛃𝟒𝐊𝐀𝐏𝒊𝒕+е 

Dimana: 

SRMC   : Komite Manajemen Risiko Terpisah (berdiri sendiri) 

β0    : Konstanta 

β1 s/d β6  : Koefisien Regresi 

DKIND𝑖𝑡  : Proporsi Dewan Komisaris Independen 

UKDEKOM𝑖𝑡  : Ukuran Dewan Komisaris 

KONSPEMILIK𝑖𝑡 : Konsentrasi Kepemilikan 

KAP𝑖𝑡   : Auditor Eksternal 

SIZE𝑖𝑡   : Ukuran Perusahaan 

AGE𝑖𝑡   : Umur Perusahaan 

е    : Error 

it   : peusahaan i pada tahun t 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1  

Sumber: Output Data SPSS 21 (2018) 

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai mean dari SRMC lebih 

kecil dari nilai standar deviasinya, yang berarti bahwa data tidak terdistribusi 

normal. GCG yang diproksikan dengan komisaris independen, ukuran dewan 

komisaris, auditor eksternal dan konsentrasi kepemilikan memiliki nilai standar 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

SRMC 147 0 1 .41 .041 .493 

DKIND 147 .00 .83 .4262 .01018 .12346 

UKDEKOM 147 2 12 5.18 .163 1.975 

KONSPEMILIK 147 .28 .98 .6483 .01485 .18008 

KAP 147 0 1 .52 .041 .501 

LN_SIZE 147 25.22 33.32 29.0720 .15707 1.90434 

AGE 147 3 104 47.71 1.830 22.188 

Valid N (listwise) 147      
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deviasi yang lebih besar dari nilai mean, yang berarti bahwa data terdistribusi 

normal. Selain itu, variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai mean dan disimpulakn 

bahwa data terdistribusi normal. 

 

 Nagelkerke R Square 

Tabel 2 

Nagelkerke R Square 

 

 

 

 

 

 Sumber: Output Data SPSS 21 (2018) 

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai naglekerke r square 

pada model penelitian ini adalah 0.161 atau sama dengan sebesar 16,1%. Dimana 

hasil tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yaitu komite 

manajemen risiko terpisah dapat dijelaskan atau dipengaruh oleh variabel komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, dan auditor 

eksternal, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Sisanya, sebesar 83,9% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. 

 

Model Regresi Logistik 

Tabel 3 

 Sumber: Output Data SPSS 21 (2018) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 180.065a .120 .161 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

DKIND -3.031 1.737 3.044 1 .081 .048 .002 1.453 

UKDEKOM -.015 .155 .009 1 .924 .985 .726 1.336 

KONSPEMILIK -2.424 1.192 4.134 1 .042 .089 .009 .916 

KAP -.412 .416 .983 1 .322 .662 .293 1.496 

LN_SIZE .272 .149 3.305 1 .069 1.312 .979 1.759 

AGE .010 .009 1.056 1 .304 1.010 .991 1.028 

Constant -5.622 3.726 2.277 1 .131 .004   

a. Variable(s) entered on step 1: DKIND, UKDEKOM, KONSPEMILIK, KAP, LN_SIZE, AGE. 
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Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

signifikansi variabel komisaris independen, ukuran dewan komisaris, auditor 

eksternal, ukuran perusahaan dan umur perusahaan lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar 0.05, maka kelima variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah. Sedangkan, untuk variabel 

konsentrasi kepemilikan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05, sehingga variabel 

ini berpengaruh signifikan dengan arah pengaruh negatif terhadap keberadaan komite 

manajemen risiko terpisah. 

Analisis Hasil 

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Keberadaan Komite Manajemen 

Risiko Terpisah 

Tidak adanya pengaruh ini mungkin disebabkan oleh level keanggotan 

komisaris independen dan konsep dari independensi itu sendiri, meskipun 

komisaris independen mungkin mempunyai level independensi yang tinggi, bisa 

saja hal itu tidak menjadikan komisaris independen menjadi independen. Kualitas 

dan latar belakang pendidikan dewan komisaris independen lebih menentukan 

kualitas fungsi pengawasan dewan dibandingkan komposisi dan tingkat 

independensinya (Subramaniam et al, 2009), selain itu yang alasan yang juga dapat 

mendukung adalah pengangkatan dewan komisaris independen hanya sebagai 

pemenuhan regulasi saja, tidak dipertimbangkan untuk pemenuhan score tata kelola 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah, sehingga 

tidak mendukung hipotesis pertama. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ratnawati 

& Setyobudi (2012), Andarini & Januari (2012), Subramaniam et al (2009), dan 

Sambera (2013). Namun, bertentangan dengan hasil Istorini (2014), Sekome & 

Lemma (2014) dan Hanifah (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh, 

dikarenakan keberadaan komite manajemen risiko terpisah cenderung berada pada 

perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen. 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite 

Manajemen Risiko Terpisah 

Besarnya ukuran dewan akan meningkatkan biaya monitoring yang lebih 

besar, oleh karena itu tugas pengawasan dan risk monitoring dapat dilakukan oleh 

dewan komisaris sendiri, sehingga tekanan untuk membentuk komite manajemen 

risiko terpisah semakin kecil (Subramaniam et al, 2009). Perusahaan perlu 

melakukan antisipasi untuk mengurangi biaya monitoring tersebut, salah satunya 

yaitu dengan ukuran dewan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.  
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Berdasarkan hasil uji parsial, variabel ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah, sehingga 

tidak mendukung hipotesis kedua. Hasil penelitian ini sejalan dengan Istorini 

(2014), Andarini & Januari (2012), Ratnawati (2012). Namun, bertentangan dengan 

Ratnawati & Setyobudi (2012), Sekome & Lemma (2014), Sambera (2013) yang 

mengungkapkan bahwa ukuran dewan yang besar menjamin terbentuknya komite 

baru, karena hal tersebut mampu mendorong pengawasan dan risk monitoring yang 

lebih kompleks. 

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Keberadaan Komite 

Manajemen Risiko Terpisah  

Pemilik saham dalam perusahaan memiliki keinginan untuk mendapatkan 

keuntungan tertentu dengan risiko usaha sekecil mungkin (risk averse), untuk 

mencapai kepentingan yeng besifat profit motive, maka pemilik saham mayoritas 

akan senantiasa memilih kriteria manajemen yang diharapkan mampu menjalankan 

usaha tersebut (Wahyuni, 2012). Tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan 

menimbulkan tuntutan yang tinggi untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin 

dihadapi seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan informasi 

(Utomo, 2012), kepemilikan saham yang terkonsentrasi juga dapat mempengaruhi 

dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam perusahaan, termasuk dalam 

mempengaruhi pembentukan komite manajemen risiko terpisah.  

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel konsentrasi kepemilikan berpengaruh 

terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah, sehingga mendukung 

hipotesis ketiga. Hasil penelitian ini sejalan dengan Febryna (2015). Namun, 

bertentangan dengan Wahyuni (2012) yang menyatakan bahwa pemilik saham yang 

besar dalam perusahaan tidak akan terlibat terlalu jauh dalam urusan pengendalian 

internal perusahaan, salah satunya dalam penetapan kebijakan keberadaan komite 

manajemen risiko. 

Pengaruh Auditor Eksternal terhadap Keberadaan Komite Manajemen 

Risiko Terpisah 

Penggunaan audit bukan hanya untuk tujuan independensi, melainkan hanya 

untuk mendorong kenaikan reputasi sementara, dan auditor big four hanya akan 

menyarankan kliennya untuk memperhatikan pengawasan risiko yang bersifat 

keuangan saja (Pratika, 2010). Keadaan ini yang mengakibatkan makin rendahnya 

tuntutan yang diterima perusahaan klien untuk membentuk komite manajemen 

risiko terpisah (Hanifah, 2013).  

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel auditor eksternal tidak berpengaruh 

terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah, sehingga tidak mendukung 

hipotesis keempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ratnawati & Setyobudi 
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(2010), Hanifah (2013), dan Febryna (2015). Namun, bertentangan dengan 

Wahyuni (2012), Istorini (2014), Sekome & Lemma (2014) dan Andarini & 

Januarti (2012) yang menyatakan bahwa ada tekanan yang lebih besar untuk klien 

yang menggunakan jasa audit big four untuk membentuk komite manajemen risiko 

dibandingkan dengan klien yang menggunakan jasa audit non big four. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Keberadaan 

Komite Manajemen Risiko Terpisah 

Berdasarkan hasil uji parsial diatas, variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan dalam penelitian tidak berpengaruh terhadap 

keberadaan komite manajemen risiko terpisah. Hasil penelitian ukuran perusahaan 

sejalan dengan Sambera (2013), tetapi bertentangan dengan Istorini (2014), 

Ratnawati & Setyobudi (2010) dan Subramaniam et al (2009). Selanjutnya, hasil 

penelitian umur perusahaan bertentangan dengan Wahyuni (2012). Untuk itu, dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang besar dan umur perusahaan yang lebih 

tua tidak mementukan untuk perusahaan dapat mendorong pembentukan komite 

baru sebagai salah satu cara pengedalian risiko, karena perusahaan lebih 

mempertimbangkan biaya agensi yang akan dikeluarkan apabila membentuk 

komite baru. 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh corporate 

governance terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017, 

terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi 

pihak lain dalam pengambilan keputusan. Dari hasil regresi mengenai pengaruh 

dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen 

risko terpisah yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dari keempat variabel 

independen hanya satu variabel yang memiliki pengaruh dengan variabel dependen. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap keberadaan 

komite manajemen risiko terpisah pada perusahaan manufaktur periode 2013-2017.  

Artinya, pemilik saham mayoritas lebih menimbulkan tuntutan yang tinggi pula 

untuk mengidentifikasi dan melakukan mitigasi atas risiko yang dihadapi (Febryna, 

2015), sehingga tekanan untuk membentuk komite manajemen risiko terpisah lebih 

besar, guna menghindari tumpang tindih pekerjaan dalam hal pengawasan risiko 

yang juga dapat dilakukan oleh komite audit. Variabel lainnya dalam penelitian ini 

yaitu, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan auditor eksternal 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen 
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risiko terpisah. Dimana, independensi dewan dan ukuran dewan yang besar, serta 

penggunaan auditor eksternal big four tidak memastikan bahwa anggota dewan 

independen dalam pengawasan dan mendorong pembentukan komite baru dalam 

suatu perusahaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diatas, dapat disimpulkan 

bahwa variabel komisaris independen, ukuran dewan komisaris, auditor eksternal, 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap keberadaan 

komite manajemen risiko terpisah. Sedangkan variabel konsentrasi kepemilikan 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keberadaan komite manajemen 

risiko terpisah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2013-2017. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan hanya dari 

perusahaan sektor industri manufaktur. Dari 30 perusahaan sektor industri 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017 

hanya 9 perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko terpisah, selainnya 

komite manajemen risiko tergabung dengan komite audit. Selanjutnya, variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini juga hanya melingkupi mekanisme 

corporate governance dan ketiga variabelnya tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keberadaan komite manajemenn risiko terpisah. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan sampel dari sektor 

industri lainnya, sehingga diharapkan peneliti bisa lebih membandingkan 

keberadaan komite manajemen risiko terpisah dalam perusahaan yang ada di 

Indonesia serta menambah variabel lain yang mungkin lebih relevan dan memiliki 

pengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko di suatu perusahaan.

Pengaruh Corporate Governance..., Devi Aryanti Siahaan, Ak.-Ibs, 2018



14 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Andarini, Putri dan Januarti, Indira. 2012. Hubungan Karakteristik Dewan 

Komisaris dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko 

pada Perusahaan Go Public Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 

Indonesia. ISSN: 2406-9701, Vol. 9, No. 1. 

Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S., and Hogan, Chris E. 2017. 

Auditing and Assurances Services, An Intergrated Approach. Edition 16th, 

Global Edition. England: Pearson Education. 

Benkraiem, Ramzi., Hamrouni, Amal., Lakhal, Faten., and Toumi, Nadia. 2017. 

“Board Independence, Gender Diversity and CEO Compensation”. Corporate 

Governance: The International Journal of Business in Society. Vol. 7, Issue: 

5, pp. 845-860. 

Berezinets, Irina., Illina, Yulia., and Cherkasskaya, Anna. 2017. “Board Structure, 

Board Committees and Corporate Performance in Russia”. Managerial 

Finance. Vol. 43, Issue: 10, pp. 1073-1092. 

Brown, Ian., Steen, Adam., and Foreman, Julie. 2009. “Risk Management in 

Corporate Governance: A Review and Proposal”. Vol. 17, Issue: 5, pp. 546-

558. 

Effendi, Muh. Arief. 2016. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan 

Implementasi. Cetakan 2. Jakarta: Salemba Empat. 

Febryna, Desi Waty. 2015. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, 

Karakteristik Perusahaan dan Pengendalian Eksternal terhadap Keberadaan 

Risk Management Committee. Jurnal Akuntansi Bisnis. ISSN: 2541-5204, 

Vol. XIII, No. 26. 

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 

23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Godfrey, Jayne., Hodgson, Allan., Tarca, Ann., Hamilton, Jane., and Holmes, Scott. 

2010. Accounting Theory (7th Edition). Australia: Wiley.  

Hanifah, Kholifatul. 2013. Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan 

Karakteristik Perusahaan terhadap Risk Management Committee. 

Accounting Analysis Journal. ISSN: 2252-6765, Vol 2, No. 4. 

Hapsari, Denny Putri dan Syamsudin. 2014. Analisis Implementasi Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Pengaruhnya terhadap 

Kinerja Perusahaan PT NS Bluescope Indonesia. Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No 

1. 

Pengaruh Corporate Governance..., Devi Aryanti Siahaan, Ak.-Ibs, 2018



15 
 

Hariyanto, Lidya dan Juniarti. 2014. Pengaruh Family Control, Firm Risk, Firm 

Size dan Firm Age terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada Sektor 

Keuangan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 2, No. 1. 

Hassan, Yousef M and Hijazi, Rafiq H. 2015. “Determinants of The Voluntary 

Formation of a Company Audit Committee: Evidence from Palestine”. Asian 

Academy of Management Journal of Accounting and Finance. Vol. 11, No. 1 

pp. 27-46. 

Istorini, Levi Tri dan Handoyo, Sigit. 2014. Karakteristik Dewan Komisaris, 

Karakteristik Perusahaan dan Keberadaan Risk Management Committee. 

Jurnal Keuangan dan Perbankan. ISSN: 2443-2687, Vol. 18, No. 2. 

Johari, Muhammad Habib Takeshi Johari. 2015. Pengaruh Corporate Governance 

terhadap Voluntary Auditor Switching (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur, Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada Tahun 2009-2013). Diponegoro Journal of Accounting. 

ISSN: 2337-3806, Vol. 4, No. 4, Hal: 1-14. 

Pratomo, Teddy. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Saham dan Konsentrasi 

Kepemilikan terhadap Struktur Modal serta Dampaknya terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2003-2007. Skripsi. Jakarta. Universitas Indonesia. 

Ratnawati, Andalan Tri dan Setyobudi. 2010. Analisis Good Corporate 

Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Komite 

Manajemen Risiko Independen (Separate Risk Management Committee) pada 

Perusahaan yang Listing di BEI. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang 

Ratnawati, Andalan Tri. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Risk Managemen Committee) Studi 

Empiris pada Perusahaan Non Perbankan yang Listing di BEI. Media 

Ekonomi dan Manajemen. ISSN: 0854-1442, Vol. 26, No. 2. 

Sambera, Gea Fatah, dan Meiranto, Wahyu. 2013. Analisis Pengaruh Karakteristik 

Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pembentukan 

Komite Manajemen Risiko. Diponegoro Journal of Accounting. ISSN: 2337-

3806, Vol. 2, No. 3. 

Santoso, Djohari. 2008. Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance pada 

Perusahaan Publik di Indonesia. Vol. 15, No. 2. 

Sekome, Nkoko Blesst and Lemma, Tesfaye Taddesse. 2014. “Determinants of 

Voluntary Formation of Risk Management Committees: Evidence from an 

Emerging Economy”. Managerial Auditing Journal. Vol. 29, Issues: 7, pp. 

649-671. 

Pengaruh Corporate Governance..., Devi Aryanti Siahaan, Ak.-Ibs, 2018



16 
 

Subramaniam, N., McManus L, and Zhang J. 2009. “Corporate Governance, Firm 

Characteristics and Risk Management Committee Formation in Australian 

Companies”. Managerial Auditing Journal, Vol. 24 Issue: 4 pp. 316-339. 

Utami, Indah Dewi Ratnawati. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran 

Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusiona, Kepemilikan Asing, dan Umur 

Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada 

Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 

Wahyuni, Tri dan Harto, Puji. 2012. Analisis Pengaruh Corporate Governance dan 

Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko. 

Diponegoro Journal of Accounting. ISSN: 2337-3806, Vol. 1, No. 2, hal. 1-

12 

 

Pengaruh Corporate Governance..., Devi Aryanti Siahaan, Ak.-Ibs, 2018




