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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme tata kelola
perusahaan yang dapat mempengaruhi pembentukan komite manajemen risiko
terpisah disuatu perusahaan. Pada penerapannya disuatu perusahaan, komite
manajemen risiko terbagi menjadi 2 (dua), yaitu komite manajemen risiko yang
tergabung dengan komite audit dan komite manajemen risiko terpisah dan/atau
berdiri sendiri. Mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah komisaris independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan
dan auditor eksternal serta ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebagai
variabel kontrol. Sampel dari penelitian ini adalah 30 sampel dari perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan teknik analisis data yaitu
regresi logistik dengan menggunakan software SPSS 21 IBM. Hasil penelitian ini
menunjukkan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap keberadaan komite
manajemen risiko terpisah, sedangkan variabel lainnya seperti komisaris
independen, ukuran dewan komisaris, dan auditor eksternal tidak memiliki
pengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah.
Kata kunci: corporate governance, komite manajemen risiko, risk management,
committee, komite manajemen risiko terpisah
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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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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan zaman saat ini mendorong terjadinya pengalihan tenaga kerja
sektor pertanian ke sektor industri. Sektor industri dianggap sebagai sektor
pimpinan, karena sektor ini mampu mengangkat pembangunan sektor lainnya
(Lestari dan Isnina, 2017). Kontribusi sektor industri berupa investasi dianggap
mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana investasi akan
mendorong peningkatan produktivitas dan memicu kemajuan teknis serta
peningkatan ekonomi yang lebih luas. Kontribusi lain dari investasi di sektor
industri manufaktur adalah terbukanya peluang kesempatan kerja kepada
masyarakat, sehingga mendorong peningkatan pendapatan nasional dan taraf
kemakmuran masyarakat. Peningkatan sektor industri manufaktur yang giat sangat
penting bagi kebutuhan struktural perekonomian Indonesia. Hal ini karena sektor
industri manufaktur menjadi salah satu sektor penopang perekonomian negara di
tengah ketidakpastian perekonomian dunia (Budiyanti, 2016).
Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi
paling besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini mampu menyumbang 22
persen dan membawa Indonesia sebagai peringkat ke-4 dunia dari 15 negara yang
industri manufakturnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia (Kementerian Perindustrian)
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Tabel 1.1. Pertumbuhan Nasional terhadap Kontribusi Industri Manufaktur (%)

PDB Nasional
Kontribusi Industri
Manufaktur

2013

2014

2015

2016

2017

5,56
17,74

5,01
17,78

4,88
18,19

5,02
18,20

5,07
22

Sumber: BPS dan Kemenperin, diolah

Gerak pertumbuhan sektor industri manufaktur secara umum bergerak sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu 2013-2017 sektor industri
manufaktur Indonesia cukup stabil dan mempunyai pertumbuhan yang positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan kontribusi industri manufaktur
terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif tentunya tidak mudah untuk
dijalankan, mengingat adanya tantangan yang menghambat baik secara internal
maupun eksternal (Budiyanti, 2016).
Secara internasional diterima bahwa tata kelola perusahaan merupakan salah
satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi (Demidenko & McNutt,
2010). Tata kelola perusahaan (corporate governance) telah menjadi istilah yang
akrab dan semakin populer di Indonesia. Indonesia telah melakukan banyak inisiatif
dan upaya baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta guna mendukung
proses pelaksanaan tata kelola perusahaan di negara ini. Menurut Hapsari dan
Syamsudin (2014), hasil survei Booz-Allen dan Hamilton tahun 1998 menyatakan
bahwa tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di Indonesia
adalah yang paling rendah di Asia Timur dibangdingkan dengan Malaysia,
Thailand, Singapura dan Jepang. Meskipun saat ini tata kelola perusahaan yang baik
di Indonesia terus mengalami perbaikan kualitas, menurut data Indonesian Institute
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for Corporate Directorship (IICD) yakni Indonesia sudah menunjukkan corporate
governance score yang terus mengalami perbaikan, namun tidak dipungkiri
Indonesia masih jauh dibawah Thailand, Philipina, Singapura dan Malaysia.
Banyak negara telah mengambil langkah memperkenalkan mekanisme tata
kelola perusahaan untuk diadopsi oleh perusahaan dengan tujuan menyeimbangkan
hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Keberadaan dewan
dianggap sebagai penentu penting tata kelola perusahaan (Sekome & Lemma,
2014). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa umumnya dewan memiliki peran
rangkap empat, yaitu: (1) memberikan masukan strategis; (2) mengidentifikasi
tujuan kinerja; (3) membuat piagam dewan; dan (4) memberikan pengawasan
manajemen (Brown et al, 2009). Dewan komisaris dalam tugas dan tanggung
jawabnya dapat mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite pengawas
manajemen yang sebagian besar diamanatkan pada komite audit (Krus dan Orowitz,
2009). Mengingat pedoman pembentukan komite audit yang dikeluarkan oleh
Komite Nasional Manajemen Risiko (2011), bahwa salah satu tugas dan tanggung
jawab komite audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol perusahaan
yang didalamnya juga mencakup identifikasi risiko dan evaluasi risiko untuk
meminimalkan risiko.
Namun, dalam pelaksanaannya ada keraguan mengenai keefektifan komite
audit dalam menangani risiko manajemen perusahaan. Menurut Subramaniam et al
(2009) dan Yatim (2010), peran dan tanggung jawab komite audit terlalu besar dan
luas, sehingga tidak dapat berfungsi secara efektif karena berkurangnya keahlian
dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tugas pengelolaan risiko. Bugulla et
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al (2012) merekomendasikan agar komite audit dan komite manajemen risiko
terpisah. Komite tersebut dapat bekerja sama serta saling melengkapi dalam
pengelolaan risiko, tetapi harus menjalankan tugasnya dengan independen dibawah
piagam komite yang berbeda. Menurut Hines (2012) keberadaan komite
manajemen risiko bertujuan memperbaiki hasil pengelolaan risiko karena
memberikan koordinasi yang terfokus pada manajemen risiko yang menjadi
prioritas utama di seluruh organisasi. Hal yang serupa disampaikan Brown et al
(2009) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa mekanisme tata kelola yang tepat
untuk perusahaan dalam kompleksitas risiko finansial dan non finansial agar
membentuk komite manajemen risiko yang terpisah dengan komite audit. Sebuah
sistem manajemen risiko yang efektif dipandang membantu organisasi mencapai
tujuan usahanya, meningkatkan pelaporan keuangan serta menjaga reputasinya
(Subramaniam et al, 2009). Oleh karena itu perusahaan membutuhkan mekanisme
formal untuk mengelola manajemen risiko dan mengantisipasi risiko di masa yang
akan datang.

Implementasi

sistem manajemen risiko

perusahaan akan

meningkatkan kinerja perusahaan (Herlantu, 2014).
Keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah dari komite audit pada
sebagian perusahaan dipandang sebagai alternatif yang baik dalam mengatasi tugas
pengawasan manajemen risiko yang dibebankan pada komite audit. Komite
manajemen risiko yang terpisah tersebut dapat membentuk nilai pada perusahaan
antara lain meningkatkan pengawasan risiko ke tingkat tertinggi dalam perusahaan,
memperkuat kualitas manajemen risiko, menanamkan lingkungan budaya risiko
dan manajemen risiko untuk mengurangi dan mengelola risiko secara efektif di
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seluruh organisasi, membangun platform untuk menilai risiko berkelanjutan dalam
lingkuangan internal dan eksternal perusahaan (Herlantu, 2014). Oleh karena itu,
keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah dari komite audit dalam
perusahaan memberikan fungsi pengawasan manajemen risiko yang lebih baik dan
efisien dibandingkan dengan komite manajemen risiko yang tergabung atau
terintergrasi dengan komite audit (Ratnawati, 2012).
Dalam pelaksanaan tata kelola pada suatu perusahaan, pihak manajemen juga
akan dituntut untuk melaksanakan pengungkapan informasi kepada pemegang
saham. Konsentrasi kepimilikan dianggap berpengaruh terhadap tata kelola
perusahaan, karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham
dari jumlah kepemilikan saham yang berbeda. Selain itu, pemegang saham yang
lebih besar memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengamati perilaku
manajemen (Hasan & Hijazi, 2015). Keberadaan komite manajemen risiko
dianggap mampu untuk mengawasi kinerja manajemen untuk mencapai tujuan
perusahaan. Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat
tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi (Febryna, 2015).
Terlepas dari pengamatan tersebut, terdapat beberapa bukti empiris tentang
hubungan corporate governance terhadap keberadaan komite manajemen risiko
yang terintegrasi dengan komite audit dan komite manajemen risiko yang terpisah.
Hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan masih menunjukkan hasil yang tidak
konsisten, hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan objek, struktur
dewan, serta regulasi antar negara mengenai pembentukan komite manajemen
risiko yang masih bersifat sukarela. Wahyuni (2012) menemukan bahwa
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independensi dewan komisaris berpengaruh tidak berpengaruh terhadap
keberadaan komite manajemen risiko terintegrasi dengan komite audit (KMR) dan
positif signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah (KMR
Terpisah). Hanifah (2013) menemukan bahwa independensi dewan komisaris
berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Selain itu, penelitian Sekome & Lemma
(2014) menemukan bahwa independensi dewan komisaris positif signifikan
terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah (SRMC).
Penelitian Sambera (2013) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris
berpengaruh negatif signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Sekome &
Lemma (2014) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif
terhadap keberadaan SRMC. Sedangkan Istorini (2014) menemukan bahwa ukuran
dewan komisaris tidak signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC.
Febryna (2015) juga menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh
positif terhadap keberadaan manajemen risiko. Penelitian Wahyuni (2012)
menemukan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap keberadaan
KMR namun berpengaruh positif terhadap KMR Terpisah. Andarini & Januarti
(2012) menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap
keberadaan SRMC namun tidak berpengaruh terhadap RMC. Sedangkan, Istorini
(2014) menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap
keberadaan komite manajemen risiko terintegrasi dengan komite audit (RMC).
Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya
adalah penelitian ini hanya mengamati keberadaan komite manajemen risiko
terpisah atau komite manajemen risiko yang tidak tergabung dengan komite audit,
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dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa banyak perusahaan di Indonesia
yang menerapkan pengawasan risiko khusus kepada komite tertentu. Selain itu,
penelitian ini hanya mengambil objek pada perusahaan industri manufaktur saja,
alasan tersebut karena perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat mewakili
industri-industri lainnya secara keseluruhan, serta peneliti menggunakan periode
pengamatan terbaru yaitu 2013-2017 agar dapat melihat kondisi terkini mengenai
keberdaan komite manajemen risiko terpisah di Indonesia. Penelitian ini juga hanya
menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan dan menambahkan variabel
konsentrasi kepemilikan dari penelitian terdahulu dengan alasan bahwa tingkat
konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan akan mengurangi penyimpangan dan
memperkuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi
(Febryna, 2015). Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian
ini adalah “Pengaruh Corporate Governance terhadap Keberadaan Komite
Manajemen Risiko pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2013-2017”.
1.2. Identifikasi Masalah
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
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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
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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
Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017 yang dianggap mewakili jenis industri
lainnya.
1.3. Pembatasan Masalah
Mengingat banyak nya perkembangan yang bisa ditemukan dalam
permasalahan ini, maka penulis merasa perlu adanya batasan-batasan masalah agar
penelitian ini lebih menjadi fokus, memperoleh temuan mendalam serta
menghindari penafsiran yang berbeda mengenai apa yang akan di bahas dalam
penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada: (1) perusahaan sektor industri
manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2017; (2) perusahaan
yang terdaftar melaporkan dan/atau mempublikasikan laporan tahunan (annual
report) yang diperoleh dari website resmi BEI ataupun website resmi masingmasing perusahaan; serta (3) laporan tahunan 2013-2017 disajikan dalam rupiah,
dan memiliki informasi lengkap.
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1.4. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat pengaruh dari independensi dewan komisaris terhadap
keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh dari ukuran dewan komisaris terhadap keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI 2013-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh dari konsentrasi kepemilikan terhadap keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI 2013-2017?
4. Apakah terdapat pengaruh dari auditor eksternal terhadap keberadaan komite
manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI 2013-2017?
1.5. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Menganalisis pengaruh dari independensi dewan komisaris terhadap
keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017.
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2. Menganalisis pengaruh dari ukuran dewan komisaris terhadap keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI 2013-2017.
3. Menganalisis pengaruh dari konsentrasi kepemilikan terhadap keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI 2013-2017.
4. Menganalisis pengaruh dari auditor eksternal terhadap keberadaan komite
manajemen risiko yang terpisah (SRMC) di perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI 2013-2017.
1.6. Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui
kesimpulan-kesimpulan ilmiah empiris yang mungkin dapat menjadi bahan
pertimbangan dan memberikan informasi pada saat mengambil kebijakan,
khususnya dalam melihat struktural perusahaan dalam menghadapi risiko
perusahaannya.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta
menambah bukti empiris bagi pihak-pihak yang membutuhkan, mengenai
keberadaan komite manajemen risiko yang ada dilingkungan perusahaan
industri manufaktur di Indonesia.
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1.7. Sistematika Penulisan
Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian,
penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian dan hipotesis
yang digunakan dalam penelitian.
BAB III METODELOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, desain penelitian, metode
pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik pengolahan dan
analisis data serta teknik pengujian hipotesis.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis dan
pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian serta
saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Agensi
Konsep dasar teori agensi didasari pada pola hubungan dua individu yaitu
agen dan prinsipal. 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).
Masalah keagenan pada akhirnya akan menimbulkan biaya agensi (agency
cost), menurut Weston dan Bringham (1994:21); Elfianto (2013) mendefinisikan
biaya agensi sebagai biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen
guna menjamin tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan kontrak antara
manajer, pemegang saham (shareholder) dan kreditor (bondholder). Biaya agensi
oleh Jensen & Meckling (1976) terbentuk dari (1) monitoring expenditure, biaya
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yang dikeluarkan prinsipal untuk memonitoring penyimpangan-penyimpangan
yang dilakukan oleh agen; (2) bonding expenditure, biaya yang ditanggung
perusahaan akibat dari situasi dimana manajer meyakinkan prinsipal bahwa
tindakannya dalam sebagai pihak pengelola dan/atau pengendali perusahaan tidak
akan merugi; dan (3) residual loss, yaitu merupakan penurunan manfaat prinsipal
maupun agen dikarenakan adanya hubungan keagenan.
Secara keseluruhan biaya agensi timbul sebagai akibat dari adanya biayabiaya yang dikeluarkan untuk risiko dari adanya pengambilan keputusan oleh pihak
manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal dalam kontrak
(Elfianto, 2013). Untuk itu, perlu adanya suatu tindakan yang mampu meminimal
kan ataupun mengurangi biaya agensi, diantaranya prinsipal dapat melakukan hal
ini (Jensen & Meckling, 1976; Subramaniam et al, 2009):
1. Mengawasi perilaku agen dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme
corporate governance lain yang dapat meluruskan kepentingan agen dengan
kepentingan prinsipal.
2. Menyediakan insentif kepegawaian yang menarik kepada agen dan
mengadakan struktur reward yang dapat membujuk para agen untuk bertindak
sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal.
Terakhir, hubungan teori agensi dengan tata kelola perusahaan menjadi
berkaitan satu dengan lainnya adalah karena keduanya menjadikan aspek
pengawasan sebagai aspek penting, yaitu dalam mendukung terwujudnya tata
kelola perusahaan yang baik dengan implikasi memenuhi kepentingan prinsipal
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dan penghindaran ketidaksinambungan informasi yang mungkin dapat membuat
pengambilan keputusan menjadi bias.
2.1.2. Risiko
Menurut Redja (2008:3) tidak ada definisi tunggal dari risiko. Ahli ekonomi,
ilmu pengetahuan, ahli teori risiko, ahli statistik, dan aktuaris masing-masing
memiliki konsep risiko sendiri. Namun, secara tradisional risiko telah di definisikan
sebagai bentuk ketidakpastian. Dalam konteks manajemen risiko berbasis
governance, KNKG mendefinisikan risiko sebagai sesuatu yang dapat
mempengaruhi sasaran organisasi. Lebih lanjut, ISO/IEC Guide 73:2009 Risk
Management Standard menyatakan “risk can be defined as the combination of the
probability of an event and its consequences”. Maksudnya adalah dalam semua
jenis usaha, ada potensi dan konsekuensi dari suatu peristiwa yang merupakan
peluang untuk mendapatkan keuntungan maupun ancaman untuk dapat mencapai
sasaran. Definisi risiko yang berbeda, membuat manajer risiko menggunakan
bentuk “loss exposure” untuk mengidentifikasikan potensi kerugian. “loss exposure
is any situasion or circumstance in which a loss is possible, regardless of whether
a loss occurs” (Redja, 2008:14). Keadaan kerugian yang dialami perusahaan seperti
peristiwa alam, pencurian oleh karyawan karena keamanan yang kurang memadai,
kecelakan karyawan saat bekerja maupun hilangnya reputasi karena kegagalan atau
cacat produksi yang mengakibatkan tuntutan ke pihak pengadilan, merupakan
beberapa contoh dari loss exposure.
Meskipun risiko melekat pada setiap lingkup usaha, respon individu terhadap
risiko tergantung pada apakah individu merasa risiko tersebut sepenuhnya tidak
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dapat dikelola atau dapat dikelola. Akan tetapi, kebanyakan individu cenderung
mengambil tindakan untuk mengelola risiko, pandangan tersebut berdasarkan pada
jika risiko tidak dapat dihilangkan setidaknya dapat diantisipasi, dan kemudian
menetapkan suatu proses yang dapat mengurangi dampaknya (Massingham, 2010).
2.1.3. Manajemen Risiko
Manajemen risiko adala proses yang mengidentifikasi eksposur kerugian
yang dihadapi oleh suatu organisasi dan memilih teknik yang paling tepat untuk
menghadapi eksposur tersebut (Redja, 2008:42). Fokus manajemen risiko yang baik
adalah identifikasi dan perlakuan risiko-risiko tersebut. Dimana identifikasi risiko
ditetapkan untuk mengidentifikasi eksposur organisasi terhadap ketidakpastian
melalui pengamatan mendalam pada lingkungan organisasi seperti lingkungan
hukum, sosial, politik maupun budaya serta pengembangan pemahaman yang baik
tentang tujuan strategis dan operasional organisasi. Sedangkan, perlakuan risiko
adalah proses memilih dan menerapkan langkah-langkah untuk memodifikasi
risiko. Elemen utama dalam perlakuan risiko diantaranya adalah pengendalian atau
mitigasi risiko, berupa penghindaran risiko, transfer risiko dan lainnya (The
Institute of Risk Management, 2002; KNGK, 2011).
Oleh karena itu, manajemen risiko merupakan bagian penting dari
manajemen strategi organisasi pada suatu perusahaan, karena manajemen risiko
memungkinkan untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan yang merugikan.
Menurut Utomo (2012) inti dari manajemen risiko perusahaan yaitu bahwa setiap
entitas memiliki nilai untuk stakeholder. Semua entitas selalu menghadapi
ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola serta
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mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin
diterima untuk meningkatkan nilai stakeholder. Manajemen risiko perusahaan
membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan
peluang dengan tujuan mempertinggi nilai. Struktur manajemen risiko yang tepat
dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara efektif dan mengungkapkan
hasil manajemen risiko kepada stakeholders organisasi (Subramaniam et al, 2009).
2.1.4. Komite Manajemen Risiko
Luas dan besarnya tugas pengawasan komisaris dalam suatu perusahaan
memutuskan untuk di bentuknya suatu regulasi yang membentuk keberadaan
komite pada suatu perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas komisaris.
Komite tersebut diantaranya adalah komite audit, komite remunerasi, komite
nominasi, 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. Pernyataan ini dibuktikan oleh Ratnawati (2012), dimana penelitian yang
dilakukan pada semua perusahaan non perbankan di Indonesia periode tahun 20092011, terdapat 174 perusahaan masih mengintegrasikan keberadaan komite
manajemen risiko dengan komite audit, dan 33 perusahaan telah memisahkan

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

18

keberadaan komite manajemen risiko dengan komite audit (berdiri sendiri) dalam
laporan keuangan tahunan.
Alasan mengenai bagaimana pembentukan komite manajemen risiko dapat
tergabung maupun

terpisah dengan komite

audit

adalah karena sifat

pembentukannya yang masih bersifat sukarela (voluntary) pada industri nonfinansial, tidak seperti industri perbankan dan finansial yang diregulasi secara ketat
dan menjadi suatu kewajiban (mandatory). Selain itu, keberadaan komite
manajemen risiko yang terpisah dengan komite audite pada sebagian perusahaan
dipandang sebagai alternatif yang baik dalam mengatasi tugas pengawasan
manajemen risiko yang dibebankan pada komite audit. Komite manajemen risiko
yang terpisah dapat memberikan nilai pada perusahaan antara lain, meningkatkan
pengawasan risiko ke tingkat tertinggi dalam perusahaan, memperkuat kualitas
manajemen risiko, menanamkan lingkungan budaya risiko dan manajemen risiko
untuk mengurangi dan mengelola risiko secara efektif di seluruh organisasi,
membangung platform untuk penilaian risiko berkelanjutan dalam lingkungan
internal dann eksternal perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite manajemen
risiko yang terpisah dari komite audit dalam perusahaan memberikan fungsi
pengawasan manajemen risiko yang lebih baik dan efisien dibandingkan dengan
komite manajemen risiko yang tergabung dengan komite audit (Ruigrok et al, 2006;
Ratnawati, 2012; dan Herlantu, 2014).
2.1.5. Corporate Governance
Secara lengkap, good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu
konsep yang menyangkut struktur perseroan (RUPS, direksi, dan komisaris),
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pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab
dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan serta mengatur
hubungan-hubungan dengan stakeholder (Santoso, 2008). 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 hakhak 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. Adanya dasar teori agensi dalam tata kelola perusahaan,
menimbukalan konflik keagenan akibat perbedaan kepentingan pemilik dan
manajemen yang selanjutnya akan mengakibatkan terciptanya biaya agensi. Salah
satu cara untuk mengurangi masalah agensi dan meningkatkan nilai perusahaan
adalah dengan mengimplementasikan mekanisme tata kelola perusahaan dan
manajemen risiko perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan bertujuan
memantau perilaku manajemen atas tindakan mereka yang bermanfaat untuk
perusahaan (pemilik) atau manajemen itu sendiri (Husaini & Saiful, 2017).
Menurut Effendi (2016:11) dalam penerapan untuk melaksanakan tata kelola
yang baik dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sebagai pedoman
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dalam terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Adapun prinsip-prinsip
tersebut, ialah:
1. Transparansi (Transparancy)
Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan
dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan
perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola
perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk
menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham,
sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
3. Reponsibilitas (Responsibility)
Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan
perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagao cermin tanggung
jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. perusahaan selalu
mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batasbatas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.
4. Independensi (Independensi)
Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ
perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang
baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
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CGC. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat
mencampuri pengurusan perusahaan.
5. Kesetaraan (Fairness)
Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap
semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham
minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus
mendapat perlakuan yang sama pula.
Tata kekola perusahaan harus lebih dari sekedar mantra “doing well by doing
good” (Demidenko & McNutt, 2010). Hal ini karena tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance) secara implisit bukan hanya mencari keuntungan
bagi pemiliknya, melainkan juga menciptakan nilai bagi semua pihak yang
berkepentingan; dan juga bukan sekedar mesin yang mengubah input menjadi
output, melainkan sebuah lembaga insani (human institusion), bagian masyarakat
yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab sosial (Effendi, 2016:5).
A. Dewan 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). Di Indonesia, dalam UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dewan
komisaris dan dewan komisaris independen pada dasarnya adalah sama yaitu
sebagai salah satu organ perseroan yang memiliki tugas sebagai badan pengawasan
dan pemberi nasihat kepada direksi, hanya saja yang menjadi pembeda adalah
dewan komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi
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dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
lainnya.
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). Selain untuk mewujudkan tanggung jawabnya sebagai wakil dari pemegang
saham, Subramaniam et al (2009) mengatakan bahwa komisaris independen juga
cenderung lebih peduli dengan reputasi mereka, keadaan apabila komisaris tidak
cukup independen dapat melemahkan kemampuannya dalam melaksanakan peran
pengawasan (Yatim, 2010). Oleh karena itu komisaris independen lebih aktif untuk
mendukung kualitas penerapan tata kelola dibandingkan dengan komisaris.
B. 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)
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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.
Ukuran dewan menjadi salah satu karakteristik tata kelola perusahaan yang
sering digunakan dalam berbagai penelitian (Subramaniam et al, 2009; Sekome &
Lemma, 2014; dan Wahyuni, 2012). Menurut Hassan & Hijazi (2015) salah satu
ciri dewan komisaris yang cenderung mempengaruhi efektivitasnya dalam
memantau manajemen dan meningkatkan kualitas pelaporan dan kinerja adalah
ukuran dewan komisaris. Mengenai bagaimana kinerja dewan dapat dipengaruhi
oleh ukurannya, Berezinets et al (2017) memberikan pernyataan bahwa terbukti,
dewan yang lebih besar dapat memantau manajemen dengan lebih baik karena
jumlah “pengamat” yang lebih besar. Ukuran dewan yang lebih besar
mengumpulkan

lebih

banyak

informasi

mengenai

faktor-faktor

yang

mempengaruhi nilai perusahaan, karena latar belakang dan kemampuan anggota
yang berbeda serta mewakili berbagai pemangku kepentingan (Sekome & Lemma,
2014) sehingga memungkinkan anggota dewan untuk lebih fokus ke dalam suatu
pengawasan. Selain itu, ukuran dewan yang lebih besar juga dianggap dapat lebih
efisien dalam hal memberikan nasihat (Effendi, 2016) yang mana merupakan hal
penting dalam pelaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian oleh anggota
dewan.
C. Konsentrasi Kepemilikan
Pemegang saham dalam sebuah perusahaan bisa merupakan individu, keluarga
atau kelompok keluarga, perusahaan, institusi dan pihak lainnya. Konsentrasi
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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, maka pemilik perusahaan
senantiasa akan memilih kriteria manajemen yang diharapkan mampu menjalankan
usaha tersebut (Wahyuni, 2012). 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). Dalam teori keagenan, konsentrasi kepemilikan dapat
mengurangi biaya agensi yang dapat timbul dari lemahnya mekanisme tata kelola
perusahaan.
Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan
manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk
meningkatkan efektivitas pemantauan, karena dengan kepemilikan yang besar
menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan
untuk menyeimbangkan keuntungan informasi yang dimiliki (Nuryaman, 2009).
Keterbukaan informasi yang terintergrasi dari penerapan mekanisme tata kelola
perusahaan memberikan peluang bagi pemegang saham dengan kepemilikan yang
besar untuk menghindari ketidakseimbangan infromasi yang dimiliki manajemen.
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D. 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
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). Reputasi auditor eksternal big four juga
dipandang baik dibandingkan dengan auditor non-big four. Selain itu, auditor
eksternal akan lebih memberikan panduan kepada kliennya untuk menerapkan
praktik tata kelola perusahaan yang efektif (Subramaniam et al, 2009).
2.2. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai keberadaan komite manajemen risiko baik yang
terintergrasi dengan komite audit (RMC) maupun yang terpisah dan/atau berdiri
sendiri (SRMC) sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, penelitian-penelitian
tersebut dilakukan di beberapa negara dengan berbagai variabel dan objek
penelitian. Penelitian terdahulu akan menjadi bukti empiris pendukung penulis
dalam melakukan penelitian ini.
Subramaniam et al (2009) melakukan penelitian yang membahas corporate
governance, karakteristik perusahaan, dan pembentukan komite manajemen risiko.
Penelitian dilakukan pada perusahaan teratas yang terdaftar di Australian Stock
Exchange (ASX) pada tahun 2005. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
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komisaris independen dan ukuran dewan posititf signifikan terhadap keberadaan
RMC dan SRMC. Hasil tersebut memberikan suatu pengetahuan bahwa keahlian
dan kemampuan dewan dalam melaksanakan pengawasan dengan jabatannya
sebagai pemimpin adalah faktor penting dalam pengaturan dan pengungkapan
komite manajemen risiko.
Ratnawati & Setyobudi (2010) melakukan penelitian yang membahas analisis
good corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan
komite manajemen risiko. Penelitian dilakukan pada perusahaan non-finansial yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa hanya 49 perusahaan atau 19,2 persen saja yag mempunyai
risk management committee independen.
Sekome & Lemma (2014) melakukan penelitian yang membahas faktor
penentu pembentukan komite manajemen risiko. Penelitian dilakukan pada
perusahaan non-finansial yang terdaftar di Johannesburg Securities Exchange (JSE)
pada tahun 2011-2012 di Afrika Selatan. Adanya hasil positif signifikan pada
variabel ukuran dewan membuktikan adanya pengaruh dimana dewan yang lebih
besar memiliki peluang lebih besar untuk mengkoordinasikan dan melibatkan sub
komite khususnya komite manajemen risiko.
Ratnawati (2012) melakukan penelitian yang membahas faktor-faktor yang
mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko (risk management
committee). Penelitian dilakukan pada perusahaan non-perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. Terdapat hasil tidak signifikan pada
variabel ukuran dewan komisaris, hal tersebut karena dibutuhkan biaya monitoring
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yang besar apabila jumlah komisaris dalam ukuran besar. Ukuran dewan yang tidak
terlalu besar dan tidak terlalu kecil dianggap mampu mengurangi biaya monitoring,
dan mendorong tuntutan untuk membentuk komite baru, khususnya komite
manajemen risiko.
Andarini & Januarti (2012) melakukan penelitian yang membahas hubungan
karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap risk
management committee. Penelitian dilakukan pada perusahaan non-finansial yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2008. Hasil menunjukkan
bahwa keberadaan RMC dana SRMC masih tergolong cukup rendah, yaitu sebesar
27,66% dari total sampel yang ada, dan pertumbuhan keberadaan SRMC selama
tahun 2007-2008 hanya sebesar 5,26%.
Wahyuni (2012) melakukan penelitian yang membahas hubungan corporate
governance dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen
risiko. Penelitian dilakukan pada perusahaan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. Peneliti menyimpulkan bahwa frekuensi rapat
dewan komisaris, jumlah anak perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap keberadaan RMC. Sedangkan, SRMC dipengaruhi secara positif
oleh frekuensi rapat, umur perusahaan dan ukuran perusahaan, namun tidak dengan
jumlah anak perusahaan. Kondisi SRMC dengan jumah anak perusahaan yang
banyak memungkinkan agency cost yang tinggi sehingga biaya ditekan untuk
pengendalian internal yang lebih baik.
Hanifah (2013) melakukan penelitian yang membahas hubungan karakteristik
dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap risk management
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committee. Penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa adanyanya pengaruh positif keberadaan RMC dengan komisaris independen
di latar belakangi oleh kehadiran komisaris dalam dewan dapat menambah kualitas
pengawasan dalam perusahaan, hal tersebut karena tidak adanya hubungan afiliasi
dengan perusahaan.
Sambera (2013) melakukan penelitian yang membahas hubungan karakteristik
dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pembentukan komite
manajemen risiko. Penelitian dilakukan pada perusahaan non perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Hasil penelitian
menyatakan bahwa pembentukan komite baru khusus nya komite manajemen risiko
yang terpisah (SRMC) secara sukarela akan lebih memakan biaya apabila
perusahaan mempunyai tingkat kewajiban perusahaan terhadap aset lebih tinggi.
Istorini (2014) melakukan penelitian yang membahas hubungan karakteristik
dewan komisaris, karakteristik perusahaan dan keberadaan komite manajemen
risiko. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2009-2011. Disimpulkan dalam penelitian beranggapan bahwa
pengangkatan komisaris independen dalam suatu perusahaan hanya untuk
memenuhi regulasi saja, tidak untuk menegakkan good corporate governance. Hal
tersebut dikarenakan adanya pengaruh negatif terhadap keberadaan SRMC.
Febryna (2015) melakukan penelitian yang membahas hubungan karakteristik
dewan komisaris, karakteristik perusahaan dan pengendalian eksternal terhadap
keberadaan risk management committee. Penelitian

dilakukan pada seluruh
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perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2013.
Terdapat hasil positif signifikan pada frekuensi rapat dewan komisaris, perusahaan
non finansial dengan tingkat frekuensi rapat yang tinggi memungkinkan untuk
perusahaan tersebut membentuk komite manajemen risiko.
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Variabel Penelitian
N
o

Nama
Peneliti

Dependen

1. Subramaniam Risk
et al (2009)
Management
Committee
(RMC) &
Separated
Risk
Management
Committee
(SRMC)

N
o
2.

Nama
Peneliti
Ratnawati &
Setyobudi
(2010)

Independen

Hasil Penelitian

•

a) Variable direktur nonDirektur
eksekutif positif
Non
berpengaruh terharap
Eksekutif
keberadaan RMC, namu
• Komisaris
tidak SRMC.
Independen
b)
Variabel komisaris
• Ukuran
independen, reputasi
Dewan
auditor dan ukuran
• Reputasi
dewan tidak
Auditor
berpengaruh terhadap
• Jenis
keberadaan RMC dan
Industri
SRMC.
• Segmen
c) Variabel segmen bisnis,
Bisnis
leverage dan ukuran
• Risiko
perusahaan, positif
Laporan
berpengaruh terhadap
Keuangan
keberadaan RMC dan
• Leverage
SRMC.
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Dependen
Independen

Separated
•
Risk
Management •
Committee
(SRMC)
•
•
•
•

Komisaris a) Variabel ukuran dewan
dan ukuran perusahaan
Independen
positif berpengaruh
Ukuran
terhadap SRMC.
Dewan
b) Variabel komisaris
Reputasi
independen, reputasi
Auditor
auditor, risiko, segmen
Segmen
bisnis, leverage tidak
Bisnis
berpengaruh terhadap
Risko
SRMC.
Leverage

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Penelitian ini
dilakukan di
pada
perusahaan
yang terdaftar
di Australian
Stock
Exchange
(ASX) pada
tahun 2005,
dan sampel
diperoleh 200
perusahaan.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Penelitian ini
dilakukan di
Indonesia
pada
perusahaan
non-finansial
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
tahun 20092011.
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Tabel 2.2. Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu

N
o
3.

Nama Peneliti
Sekome &
Lemma (2014)

Variabel Penelitian
Dependen
Independen
Separated
•
Risk
Management
Committee
•
(SRMC)
•
•
•
•
•
•

4. Ratnawati
(2012)

Risk
Management
Committee
(RMC) &
Separated
Risk
Management
Committee
(SRMC)

•

•
•
•
•

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
a)
Variabel
komisaris
Penelitian
ini
Dewan
independen, big four dilakukan di
Direksi
audit, ukuran dewan, Afrika Selatan
Independen
ukuran perusahaan
pada
Dewan
positif berpengaruh
perusahaan
Komisaris
terhadap keberadaan non-finansial
Independen
SRMC
yang terdaftar
Ukuran
b) Variabel direksi
di
Dewan
independent, industri, Johannesburg
Ukuran
leverage, earning
Securities
Perusahaan
management tidak
Exchange
Big-Four
signifikan terhada
(JSE) pada
Auditor
keberadaan SRMC.
tahun 2011Leverage
2012 dengan
Earning
sampel 182
Management
perusahaan.
Industri
Teknologi
a) Variabbel komisaris Penelitian ini
Dewan
independen, risiko
dilakukan pada
Komisaris
pelaporan keuangan perusahaan
Independen
negatif berpengaruh, non-perbankan
Ukuran
kompleksitas
yang terdaftar
Dewan
perusahaan positif
di Bursa Efek
Reputasi
terhadap
keberadaan
Indonesia
Auditor
RMC.
(BEI) tahun
Kompleksitas
b) Variabel ukuran
2009-2010,
Perusahaan
dewan komisaris,
dengan sampel
Pelaporan
334
Keuangan
perusahaan.
Hasil Penelitian
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Tabel 2.3. Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu

N
o

Nama Peneliti

Variabel Penelitian
Dependen
Independen

Hasil Penelitian

c)

d)

5.

Andarini &
Risk
Januarti (2012) Management
Committee
(RMC) &
Separated
Risk
Management
Committee
(SRMC)

a) Komisaris
a)
Independen
b) Ukuran
Dewan
c) Reputasi
Auditor
d) Kompleksitas
e) Risiko
Pelaporan
Keuangan
f) Leverage
b)
g) Ukuran
Perusahaan

reputasi auditor, dan
leverage tidak
berpengaruh
terhadap keberadaan
RMC dan SRMC.
Variabel komisaris
independen,
kompleksitas
perusahaan, risiko
pelaporan keuangan
tidak berpengaruh
terhadap keberadaan
SRMC.
Variabel ukuran
perusahaan tidak
berpengaruh
terhadap keberadaan
RMC dan SRMC.
Variabel komisaris
independen, ukuran
dewan komisaris,
kompleksitas, risiko
pelaporan keuangan,
dan leverage, tidak
berpengaruh
terhadap keberadaan
RMC maupun
SRMC.
Variabel reputasi
auditor berpengaruh
terhadap keberadaan
SRMC namun tidak
RMC.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu

Penelitian ini
dilakukan pada
perusahaan
non-finansial
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
(BEI) tahun
2007-2008,
dengan sampel
248
perusahaan.
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Tabel 2.4. Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu

N
o
6.

Nama dan
Judul
Penelitian
Wahyuni
(2012)

Variabel Penelitian
Dependen
Komite
Manajemen
Risiko
(KMR) &
Komite
Manajemen
Risiko
Terpisah
(KMR)
Terpisah

Independen
•
•
•
•
•
•
•

Hasil Penelitian

a) Variabel risiko pasar
Komisaris
dan leverage tidak
Independen
berpengaruh
Rapat Dewan
terhadap KMR dan
Komisaris
KMR Terpisah.
Tipe
Kepemilikan b) Variabel komisaris
independen, reputasi
Audit Big
auditor, umur
Four
perusahaan tidak
Anak
berpengaruh
Perusahaan
terhadap KMR.
Risiko
c) Variabel komisaris
Perusahaan
independen, reputasi
Leverage
auditor, umur
perusahaan positif
berpengaruh
terhadap KMR
Terpisah.
d) Variabel frekuensi
rapat dewan
komisaris, reputasi
auditor, jumlah anak
perusahaan, dan
ukuran perusahaan
positif berpengaruh
terhadap KMR dan
KMR Terpisah.
e) Variabel tipe
kepemilikan saham
positif berpengaruh
terhadap KMR
namun tidak
terhadap KMR
Terpisah.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Penelitian ini
dilakukan pada
seluruh
perusahaan
non-bank yang
terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia
(BEI) tahun
2008-2010,
dan sampel 80
perusahaan
dengan alasan
cukup dan
memenuhi
syarat statistik
serta dianggap
mewakili
populasi
penelitian.
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Tabel 2.5. Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu

N
o

Nama dan
Judul
Penelitian

Variabel Penelitian
Dependen

7. Hanifah (2013) Risk
Management
Committee
(RMC)

Independen
•
•

•

•
•

8. Sambera
(2013)

Risk
Management
Committee
(RMC) &
Separated
Risk
Management
Committee
(SRMC)

•
•

•
•

•
•

Hasil Penelitian

a) Variabel komisaris
Komisaris
independen positif
Independen
signifikan terhadap
Ukuran
keberadaan RMC.
Dewan
b) Variabel ukuran
Komisaris
dewan komisaris;
Frekuensi
frekuensi rapat
Rapat Dewan
dewan komisaris;
Komisaris
reputasi auditor; dan
Reputasi
risiko pelaporan
Auditor
keuangan tidak
Risiko
berpengaruh
Pelaporan
terhadap keberadaan
Keuangan
RMC.

a) Variabel komisaris
Komisaris
independen,
Independen
frekuensi rapat
Ukuran
dewan komisaris,
Dewan
leverage dan ukuran
Komisaris
perusahaan tidak
Rapat Dewan
berpengaruh
Komisaris
terhadap
Risiko
pembentukan RMC
Pelaporan
dan SRMC.
Keuangan
b) Variabel ukuran
Leverage
dewan komisaris
Kompleksitas
negatif berpengaruh
Perusahaan
dan risiko pelaporan
keuangan positif
berpengaruh
terhadap
pembentukan RMC
dan SRMC.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Penelitian ini
dilakukan pada
seluruh
perusahaan
perbankan
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
(BEI) (BEI)
tahun 20102011;
Sebanyak 42
perusahaan
perbankan
menjadi
sampel.
Penelitian ini
dilakukan pada
perusahaan
non perbankan
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
(BEI) tahun
2009-2011,
dengan sampel
yang diperoleh
adalah 57
perusahaan.
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Tabel 2.6. Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu

N
o

Nama dan
Judul
Penelitian

9. Istorini (2014)

Variabel Penelitian
Dependen

Risk
Management
Committee
(RMC) &
Separated
Risk
Management
Committee
(SRMC)

Independen

•
•

•
•

•
•
•

Hasil Penelitian

c) Variabel
kompleksitas
perusahaan
berpengaruh
terhadap RMC
namun tidak
berpengaruh
terhadap SRMC.
a) Varibel komisaris
Komisaris
independen dan
Independen
ukuran perusahaan
Ukuran
positif berpengaruh
Dewan
terhadap keberadaan
Komisaris
RMC dan SRMC.
Reputasi
b) Variabel ukuran
Auditor
dewan komisaris,
Risiko
risiko pelaporan
Pelaporan
keuangan tidak
Keuangan
berpengaruh
Jenis Industri
terhadap keberadaan
Leverage
RMC dan SRMC.
Ukuran
c) Variabel reputasi
Perusahaan
auditor dan jenis
industri positif
berpengaruh
terhadap keberadaan
SRMC

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu

Penelitian ini
dilakukan pada
seluruh
perusahaan
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
(BEI) tahun
2010-2011,
dan diperoleh
sampel
sebanyak 58
perusahaan.
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Tabel 2.7. Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu

N
o

Nama dan
Judul
Penelitian

Variabel Penelitian
Dependen

Independen

10. Febryna (2015) Risk
•
Management
Committee
(RMC)
•
•
•
•

•
•

Hasil Penelitian

d) Variabel leverage
positif berpengaruh
terhadap
keberadaan RMC
namun tidak
SRMC.
e) Variabel jenis
industri, reputasi
auditor tidak
berpengaruh
terhadap
keberadaan RMC
f) Variabel ukuran
perusahaan positif
berpengaruh
terhadap
keberadaan RMC
dan SRMC.
a) Variabel ukuran
Ukuran
dewan komisaris,
Dewan
komisaris
Komisaris
independen, risiko
Komisaris
pelaporan keuangan
Independen
dan reputasi auditor
Rapat Dewan
tidak berpengaruh
Komisaris
terhadap
Reputasi
keberadaan RMC.
Auditor
b) Variabel rapat
Risiko
dewan komisaris,
Pelaporan
konsentrasi
Keuangan
kepemilikan dan
Konsentrasi
ukuran perusahaan
Kepemilikan
positif signifikan
Ukuran
dengan keberadaan
Perusahaan
RMC.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu

Penelitian ini
dilakukan pada
perusahaan
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
(BEI) tahun
2008-2013,
dengan sampel
adalah 1225
perusahaan.
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2.3. Kerangka Pemikiran

Variabel Independen
Dewan Komisaris Independen

Ukuran Dewan Komisaris

+

Variabel Dependen

+

Keberadaan Separated
Risk Management
Committee (SRMC)

+
Konsentrasi Kepemilikan
+

Variabel Kontrol

Auditor Eksternal

1. Ukuran Perusahaan
2. Umur Perusahaan
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis
2.4.1. Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap Keberadaan Komite
Manajemen Risiko
Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan bukan sebagai
pelengkap sekedar memenuhi regulasi yang berlaku (Effendi, 2016:34), melainkan
berperan sebagai organ perseroan yang melakukan pengawasan. Independensi
dewan dari manajemen merupakan pertimbangan yang penting untuk dewan dalam
melakukan pengawasan (Sekome & Lemma, 2014) karena menurut Effendi (2016)
keadaan independen seorang dewan menunjukkan bahwa keberadaannya sebagai
wakil dari pemegang saham adalah melindungi kepentingan pemegang saham
(minoritas) dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga prinsip kesetaraan
(fairness). Sebagai pihak yang independen, komisaris independen akan cenderung
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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.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1: komisaris independen berpengaruh positif terhadap keberadaan komite
manajemen risiko terpisah (SRMC).
2.4.2. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite
Manajemen Risiko
Achamd (2010) menyatakan bahwa ukuran dewan yang besar dari
prespektif teori keagenan akan meningkatkan pengawasan. Jumlah dewan
komisaris yang lebih besar dengan keahlian dan latar belakang yang berbeda
memungkinkan memantau kebijakan (Benkraiem et al, 2017; Effendi, 2016) serta
memastikan implementasi tata kelola dipatuhi dan dijalankan secara efektif. Ukuran
dewan yang lebih besar mampu melakukan pengamatan yang lebih baik, karena
dewan yang lebih besar mengumpulkan lebih banyak infomasi mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, ukuran dewan yang besar
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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).
2.4.3. Hubungan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Keberadaan Komite
Manajemen Risiko
Konsentrasi kepemilikan adalah jumlah pemegang saham atau besarnya
presentase kepemilikan saham dalam struktur kepemilikan saham (Pratomo, 2009).
Adanya keinginan pemilik saham untuk mendapat keuntungan dengan risiko usaha
sekecil mungkin (risk averse) (Raditya, 2012). Untuk mencapai kepentingan yang
bersifat profit motive, maka pemilik perusahaan senantiasa akan memilih kriteria
manajemen yang diharapkan mampu menjalankan usaha tersebut (Wahyuni, 2012).
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
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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).
2.4.4.

Hubungan Auditor
Manajemen Risiko

Eksternal

terhadap

Keberadaan

Komite

Akuntan publik sering disebut sebagai auditor eksternal atau auditor
independen untuk membedakannya dari auditor internal (Arens et al, 2016:138).
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).

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

40

2.4.5. Variabel Kontrol
A. 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) karena perusahaan
membutuhkan biaya pengawasan guna mengamankan sumber daya perusahaan dari
pihak pengendali (manajemen) yang bertindak tidak sesuai dengan kepentingan
prinsipal, untuk memenuhi kepentingan individual dan mengabaikan kepentingan
perusahaan dalam memberikan pengembalian (return) atas sumber daya yang
diberikan oleh prinsipal. Selain itu, ukuran perusahaan yang lebih besar juga
dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Sehingga perusahaan memiliki
tuntutan yang lebih kuat untuk melaksanaan tata kelola perusahaan yang berbasis
risiko (risk governance) diantaranya dengan membentuk komite manajemen risiko
yang bertujuan mengidentifikasi dan menangani risiko tersebut.
B. Umur perusahaan
Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan berdiri (Hariyanto & Juniarti,
2014). Suatu perusahaan memiliki waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan asumsi
kesinambungan atau going concern (Suryamis, 2014). Faktor umur perusahaan
menunjukkan eksistensi perusahaan dalam bersaing (Rahmawati & Utami, 2013).
Meskipun demikan perusahaan yang lebih lama mengalami pertumbuhuan yang
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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.
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah komisaris
independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, auditor eksternal,
ukuran perusahaan dan umur perusahaan dapat mempengaruhi pembentukan
keberadaan komite manajemen risiko terpisah (SRMC) dalam suatu perusahaan.
Objek penelitian ini ialah industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan (annual reports) pada tahun
2013-2017.
3.2. Desain Penelitian
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif
dan asosiatif. Dimana desain penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui nilai
masing-masing variabel independen dengan tidak membuat hubungan maupun
perbandingan dengan variabel independen yang lain. Sedangkan, desain penelitian
asosiatif adalah penelitian yang di desain untuk mengetahu pengaruh interaksi
antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel independen dan variabel
dependennya (Sujarweni, 2015).
3.3. Metode Pengambilan Sampel
3.3.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian adalah data panel yaitu data yang dikumpulkan
dari berbagai observasi selama beberapa waktu tertentu, yang menggabungan
antara data times-series dan data cross-section (Ekananda, 2016:1). Penelitian ini
42
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menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data berupa data sekunder,
dimana data tersebut dapat diakses melalui internet atau informasi yang
dipublikasikan di website perusahaan ataupun lembaga (Sekaran & Bougie,
2010:184). Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan tahunan yang
diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website
perusahaan terkait yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan periode tahun
2013-2017.
3.3.2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara
menentukan teori-teori sebagai landasan penelitian yang didapat dari literature,
jurnal penelitian, dan buku bacaan yang mendukung penelitian ini, sedangkan
metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder
pada periode tahun 2013-2017 (Sekaran & Bougie, 2010:104).
3.3.3. Populasi
Populasi merupakan seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian,
dimana karakteristik tersebut berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa,
atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti (Sarjono & Julianita,
2011:21). Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017 yaitu
144 perusahaan.
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3.3.4. Metode Sampling
Menurut Sarjono & Julianita (2011:21) sampel adalah bagian dari populasi
yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Metode
pengambilan sample dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu sample
dipilih berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang
telah ditentukan dalam penelitian ini (Sekaran & Bougie, 2013:252). Kriteria
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017;
2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan (annual report) dari tahun 2013-2017
secara lengkap;
3. Perusahaan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah;
4. Tidak mengalami delisting.
3.4. Variabel dan Operasional Variabel
3.4.1. Variabel Dependen
Menurut Sekaran & Bougie (2010:70) variabel dependen merupakan
variabel utama yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan sebuah penelitian.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberadaan komite manajemen
risiko terpisah (SRMC), keberadaan komite manajemen risiko terpisah diukur
menggunakan variabel dummy. Kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang memiliki
komite manajemen risiko terpisah atau berdiri sendiri dan kategori 0 (nol) untuk
perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko yang tergabung dengan komite
audit.

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

45

3.4.2. Variabel Independen
Menurut Sekaran & Bougie (2010:72) variabel independen merupakan
variabel yang mempengaruh variabel dependen baik pengaryh positif ataupun
negatif. Variabel independen dalam penelitian ini dewan komisaris independen
(DKIND); ukuran dewan komisaris (UKDEKOM); konsentrasi kepemilikan
(KONSPEMILIK); dan auditor eksternal (KAP).
1) Dewan Komisaris Independen
Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar
perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan.
Kedudukannya sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas)
dan

pemilik

kepentingan

lainnya,

diharapkan

dapat

menciptakan

keseimbangan kepentingan berbagai pihak (Effendi, 2016). Dewan komisaris
independen dihitung melalui presentase jumlah anggota komisaris independen
dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Subramaniam
et al, 2009).
DKIND =

jumlah anggota dewan komisaris independen
jumlah seluruh anggota dewan komisaris

2) Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran dewan komisaris menjadi salah satu karakteristik yang penting dalam
suatu perusahaan. Hal ini karena ukuran dewan komisaris mendukung
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tetap, dan cepat, serta
dapat bertindak independen (Effendi, 2016:33). Adapun indikator untuk
mengukur dewan komisaris dalam suatu perusahaan adalah menjumlahkan
seluruh anggota dewan komisaris (Subramaniam et al, 2009).
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UKDEKOM = ∑ dewan komisaris
3) Konsentrasi Kepemilikan
Konsentrasi kepemilikan merupakan pemegang saham mayoritas atau saham
terbesar dalam suatu perusahaan (Pratomo, 2009). Konsentrasi kepemilikan
saham diukur menggunakan proksi pemegang saham mayoritas dengan
kepemilikan saham lebih dari 50% (Meizaroh & Lucyanda, 2011).
4) Auditor Eksternal
Auditor eksternal merupakan auditor independen yang digunakan oleh
perusahaan. Auditor eksternal diukur dengan penggunaan auditor eksternal
perusahaan termasuk dalam Big Four (Ernest & Young; Deloitte; PwC; dan
KPMG) akan diberikan nila 1 (satu) dan 0 (nol) jika tidak menggunakan auditor
eksternal Big Four (Subramaniam et al, 2009).
3.4.3. Variabel Kontrol
1) Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan dikaitkan dengan besaran jumlah aset yang tersedia untuk
digunakan perusahaan, dan akan diukur dengan menghitung log normal jumlah
aset yang dimiliki perusahaan (Chen et al, 2009).
Ukuran perusahaan = Ln Total Asset
2) Umur Perusahaan
Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan berdiri (Hariyanto & Juniarti,
2014), ini akan dihitung dari awal perusahaan didirikan berdasarkan akte
pendirian perusahaan sampai pada tahun perusahaan tersebut diteliti (Wahyuni,
2012).
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Umur Perusahaan = Tahun Awal Berdiri – Tahun Penelitian
Tabel 3.1. Operasional Variabel

No
1.

Indikator

Skala
Pengukuran

Variabel dummy dimana, 1 =

Nominal

Variabel Penelitian
Dependen
Keberadaan SRMC

perusahaan

mengungkapkan

keberadaan SRMC dan 0 = tidak
terdapat

keberadaan

SRMC

(Subramaniam et al, 2009).
2.

Independen
1) DKIND/

Presentase

jumlah

Proporsi Dewan komisaris
Komisaris

anggota

Rasio

independen

dibandingkan

dengan

jumlah

seluruh anggota dewan komisaris
(Subramaniam et al, 2009).
2) UKDEKOM/

Menjumlahkan seluruh anggota

Ukuran Dewan

dewan komisaris (Subramaniam et

Komisaris

al, 2009)

3) KONSPEMILIK

Presentase jumlah kepemilikan

/Konsentrasi

saham mayoritas atau lebih dari

Kepemilikan

ambang batas 50% (Febryna,

Rasio

Rasio

2015).
4) KAP/
Eksternal

Auditor Variabel dummy, dimana 1 = untuk

Nominal

anggota KAP Big 4; dan 0 = untuk
anggota

KAP

non-Big

4

(Subramaniam et al, 2009).
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3.

Kontrol
1) SIZE/Ukuran
Perusahaan

Dengan menghitung log normal
total

asset

yang

Rasio

dimilika

perusahaan (Chen et al, 2009)
2) AGE/Umur
Perusahaan

Jumlah umur perusahaan dihitung
dari

awal

didirikan

mula

Rasio

perusahaan

berdasarkan

akte

pendirian perusahaan sampai pada
tahun perusahaan tersebut diteliti
(Wahyuni, 2012)

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu
dengan program SPSS IBM 21. SPSS merupakan suatu software yang berfungsi
untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik
parametrik maupun non-parametrik (Ghozali, 2016:15). Regresi logistik
merupakan model regresi yang mirip dengan analisis diskriminan yaitu untuk
menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan
variabel independennya (Ghozali, 2016:321). Regresi logistik dipilih karena
variabel dependen penelitian ini bersifat kategorikan (nominal) dan variabel
independennya kombinasi antara metric dan non metric.
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan
gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar
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deviasi, nilai tertinggi (maximum), dan nilai terendah (minimum) (Ghozali,
2016:19).
3.5.2. Analisis Persamaan Regresi
Untuk itu persamaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
= 𝛃𝟎𝒊𝒕 + 𝛃𝟏 𝐃𝐊𝐈𝐍𝐃𝒊𝒕 + 𝛃𝟐 𝐔𝐊𝐃𝐄𝐊𝐎𝐌𝒊𝒕 + 𝛃𝟑 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐏𝐄𝐌𝐈𝐋𝐈𝐊 𝒊𝒕 +

SRMC

𝛃𝟒 𝐊𝐀𝐏𝒊𝒕 + 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

KONSPEMILIK 𝑖𝑡

: Konsentrasi Kepemilikan

KAP𝑖𝑡

: Auditor Eksternal

SIZE𝑖𝑡

: Ukuran Perusahaan

AGE𝑖𝑡

: Umur Perusahaan

е

: Error

it

: peusahaan i pada tahun t

3.5.3. Overall Test
Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Untuk
menilai overall model fit dilihat dari -2 log likelihood pada awal (block number =
0) dan nilai -2 log likelihood pada akhir (block number = 1) dari model. -2 log

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

50

likelihood adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan
data input. Adanya penurunan nilai awal -2 log likelihood dengan nilai akhir -2 log
likelihood menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model
yang dihipotesiskan telah fit dengan data (Ghozali, 2016:328).
3.5.4. Goodness of Fit Test.
Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris
cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data
sehingga model dapat dikatakan fit). Hasil pengujian hipotesis:
1) Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau
kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan
signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit
model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.
2) Jika nilai Statistic Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit lebih besar dari
0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu
memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima
karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2016:329).
3.5.5. Naglkerke R Square
Nagelkerke R Square merupakan koefisien determinan yang diintepretasikan,
seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nagelkerke R Square digunakan untuk
mengetahui seberapa besar variabel independen maupu menjelaskan dan
mempengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square bervariasi antara 1
(satu) sampai dengan 0 (nol). Jika nilai semakin mendekati 1 maka model dianggap
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semakin goodness of fit, sementara jika semakin mendekati 0 maka model dianggap
tidak goodness of fit (Ghozali, 2016:329).
3.5.6. Classification Plot
Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistic
terhadap data, melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap
prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model
yang digunakan fit terhadap data (Ghozali, 2016).
3.5.7. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh
variabel independen yang terdapat dalam model terhadap variabel dependen secara
parsial (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan
tingkat signifikansi alpha (α) 5%.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Objek Penelitian
Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Terdapat
beberapa perusahaan yang tidak digunakan sebagai objek penelitian karena tidak
memiliki data yang lengkap dan tidak dapat diaplikasikan kedalam perhitungan
yang digunakan dalam penelitian ini. Ringkasan objek penelitian dapat dilihat pada
tabel 4.1.
Tabel 4.1. Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan

Jumlah

Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

144

Efek Indoensia (BEI) periode 2013-2017
Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria dan tidak

(89)

memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian
Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah

(25)

dalam laporan tahunan 2013-2017
Total Perusahaan

30

30 Perusahaan x 5 Tahun (Periode 2013-2017)

150

Outliers

3

Total Observasi

147

Sumber: Olahan Penulis, 2018
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4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang
dilihat dari jumlah sampel, nilia minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean),
dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dengan statistik deskriptif
variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian akan dijelaskan. Selain itu,
statistik deskriptif juga akan menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi
data sampel (Ghozali, 2016). Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat
dijelaskan dalam tabel sebagi berikut.
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Statistic

Statistic

Statistic

Mean
Statistic

Std. Deviation

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

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.2. statistik deskriptif dari perhitungan SPSS 21 dari 30
perusahaan dan observasi sejumlah 147, maka dapat diinterpretasikan bahwa
variabel SRMC menunjukkan nilai minimum adalah 0 yang mana keberadaan
komite manajemen risiko di perusahaan tergabung dengan komite audit, sedangkan
nilai maksimum yaitu 1 adalah keberadaan komite manajemen risiko di perusahaan
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yang terpisah (berdiri sendiri). Nilai rata-rata (mean) variabel SRMC adalah 0.41
dan standar deviasinya adalah 0.493. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata
(mean) yang lebih kecil dibandingkan standar deviasi, artinya data dalam variabel
ini tidak terdistribusi dengan baik.
Variabel DKIND menunjukkan nilai minimum adalah 0 yang diperoleh dari
perhitungan PT. Alaska Industrindo Tbk tahun 2013 dimana tidak adanya komisaris
independen di perusahaan pada tahun tersebut. Sedangkan nilai maksimum adalah
0.83 yang diperoleh dari perhitungan PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2015
dimana perusahaan memiliki 5 (lima) komisaris independen. Nilai rata-rata (mean)
variabel DKIND adalah 0.4262, sedangkan standar deviasinya adalah 0.12346. Dari
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel DKIND tergolong
baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata
(mean), yang menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
Variabel UKDEKOM selama periode penelitian memiliki nilai minimum
adalah 2 (dua) yang diperoleh dari perhitungan PT. Ekadharma International Tbk
pada tahun 2013-2017 dan nilai maksimum adalah 12 (dua belas) yang diperoleh
dari perhitungann PT. Astra International Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Nilai ratarata (mean) variabel UKDEKOM adalah 5.18, sedangkan standar deviasinya adalah
1.975. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel
UKDEKOM tergolong baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil
dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam
variabel ini terdistribusi dengan baik.
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Variabel KONSPEMILIK menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 0.28
yang diperoleh dari perhitungan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2016
dan nilai maksimum adalah 0.98 yang diperoleh dari perhitungann PT. Hanjaya
Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2013 dan 2014. Nilai rata-rata (mean) variabel
KONSPEMILIK adalah 0.6483, sedangkan standar deviasinya adalah 0.18008.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel KONSPEMILIK
tergolong baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan
nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam variabel ini
terdistribusi dengan baik.
Variabel KAP menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 0 dan nilai
maksimum adalah 1, yang mana hal ini didasarkan pada nilai 1 adalah perusahaan
yang diaudit oleh Big Four dan 0 adalah perusahaan yang diaudit oleh Non Big
Four. Nilai rata-rata (mean) variabel KAP adalah 0.51, sedangkan standar
deviasinya adalah 0.501. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data
variabel KAP tergolong baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil
dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang menunjukkan bahwa data dalam
variabel ini terdistribusi dengan baik.
Variabel SIZE menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 25.22 yang
diperoleh dari perhitungan PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk pada tahun
2017. Sedangkan nilai maksimum adalah 33.32 yang diperoleh dari perhitungann
PT. Astra International Tbk pada tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) variabel SIZE
adalah 29.0720, sedangkan standar deviasinya adalah 1.90434. Dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel SIZE tergolong baik karena nilai
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standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang
menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
Variabel AGE menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 3 tahun yang
diperoleh dari perhitungan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun
2013 dan nilai maksimum adalah 104 tahun yang diperoleh dari perhitungann PT.
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) variabel
AGE adalah 47.71, sedangkan standar deviasinya adalah 22.188. Dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel AGE tergolong baik karena nilai
standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), yang
menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
4.2.2. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier
antar variabel independen, dan data yang diperoleh tidak boleh ada unsur
multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
regrasi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Tabel 4.3. Correlation Matrix
Correlation Matrix
Constant

Step
1

DKIND

UKDEKOM

KONSPEMILIK

KAP

LN_SIZE

AGE

Constant

1.000

-.068

.612

.023

-.134

-.966

.127

DKIND

-.068

1.000

.036

-.276

-.035

-.059

-.044

UKDEKOM

.612

.036

1.000

.144

-.446

-.729

.110

KONSPEMILIK

.023

-.276

.144

1.000

-.071

-.131

-.399

KAP

-.134

-.035

-.446

-.071

1.000

.178

-.112

LN_SIZE

-.966

-.059

-.729

-.131

.178

1.000

-.149

.127

-.044

.110

-.399

-.112

-.149

1.000

AGE

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)
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Tabel 4.3. diatas menunjukkan korelasi antar variabel, syarat untuk menguji
multikolinearitas ini adalah dengan melihat koefisiensi korelasi antar variabel.
Apabila koefisiensi antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa
antar variabel independen tidak ada unsur multikolinearitas. Pada tabel 4.3. diatas
hasil menunjukkan nilai yang didapat dari korelasi antar variabel kurang dari 0.85,
dengan demikian tidak ditemukan adanya hubungan antar variabel satu dengan
yang lainnya, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model ini tidak
mengandung unsur multikolinearitas.
4.2.3. Overall Test
Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan berupa
kategori. Kategori 1 bila terdapat keberadaan komite manajemen risiko yang
terpisah dan kategori 0 bila keberadaan komite manjemen risiko yang tergabung
dengan komite audit. Langkah pertama dalam uji regresi logistik adalah menilai
overall fit model terhadap data. Uji ini digunakan untuk menilai model yang
dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan
membandingkan nilai antara -2 log likelihood pada awal (block number = 0) dengan
nilai -2 log likelihood pada akhir (block number = 1). Adanya pengurangan nilai 2LL awal dengan nilai -2LL akhir menunjukkan model yang dihipotesiskan fit
dengan data (Ghozali, 2016).
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Tabel 4.4. Hasil Overall Model Fit Test 1
Iteration Historya,b,c
Iteration

-2 Log likelihood

Coefficients
Constant

Step 0

1

198.798

-.367

2

198.798

-.372

3

198.798

-.372

a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 198,798
c. Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)

Tabel 4.5. Hasil Overall Model Fit Test 2
Iteration Historya,b,c,d
Iteration

-2 Log
likelihood

Coefficients
Constant

DKIND

UKDEKOM

KONSPEMILIK

KAP

LN_SIZE

AGE

1

180.444

-4.911

-2.407

-.015

-2.258

-.344

.237

.008

Step 2

180.066

-5.592

-2.987

-.015

-2.422

-.409

.270

.010

1

3

180.065

-5.622

-3.031

-.015

-2.424

-.412

.272

.010

4

180.065

-5.622

-3.031

-.015

-2.424

-.412

.272

.010

a. Method: Enter
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 198,798
d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)

Tabel 4.4. dan 4.5. menunjukkan perbandingan anatara nilai -2 log likelihood
blok awal dengan -2 log likelihood blok akhir. Dari hasil perhitungan nilai -2 log
likelihood terlihat bahwa nilai blok awal (block number = 0) adalah 198.798 dan
nilai -2 log likelihood pada blok akhir (block number = 1) adalah 180.065, hal ini
menunjukkan penurunan sebesar 18.733 pada -2 log likelihood awal dan akhir.
Dengan adanya penurunan nilai maka hal tersebut menunjukkan keseluruhan model
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regresi logistik yang digunakan adalah model yang baik atau model yang
dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2016).
4.2.4. Goodness of Fit Test
Goodness of Fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk
menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model. Jika nilai hosmer
and lemeshow goodness of fit test lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak
dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat
dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali,
2016).
Ho: Model regresi logistik mampu untuk menjelaskan data
Ha: Model regresi logistik tidak mampu untuk menjelaskan data
Tabel 4.6. Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

df

2.898

Sig.
8

.941

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)

Pada tabel 4.6. diatas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and
Lemeshow Goodness of Fit sebesar 2.898 dengan probailitas signifikansi 0.941
lebih besar dari 0.05 sehingga Ho tidak dapat ditolak, karena model regresi mampu
untuk menjelaskan data. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa
model mampu menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen (DKIND),
ukuran

dewan

komisaris

(UKDEKOM),

konsentrasi

kepemilikan
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(KONSPEMILIK), dan auditor eksternal (KAP) terhadap keberadaan komite
manajemen risiko yang terpisah (SRMC).
4.2.5. Nagelkerke R Square
Besarnya nilai koefisien determinasi dalam model regresi logistik
ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Pengujian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan
variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi logistik. Nagelkerke R
Square memiliki nilai besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1
maka variabel independen goodness of fit sementara mendekati 0 maka model
semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 2016).
Tabel 4.7. Nagelkerke R Square
Model Summary
Step

1

-2 Log likelihood

180.065a

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square
.120

.161

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter
estimates changed by less than ,001.

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)

Pada tabel 4.7. nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.161 yang berarti
variabilitas variabel dependen komite manajemen risiko terpisah yang dijelaskan
oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen,
ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, dan auditor eksternal adalah
sebesar 16,1%. Nilai ini lebih besar dari nilai Cox & Snell R Square dan sisanya
terdapat 83,9% faktor di luar penelitian yang menjelaskan varians komite
manajemen risiko terpisah.
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4.2.6. Classification Plot
Classification plot digunakan untuk menilai kecocokan model regresi logistik
terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap
prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model
yang digunakan fit dengan data.
Tabel klasifikasi untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. Pada
bagian kolom merupakan nilai prediksi dari variabel independent dan 1 untuk hasil
yang sukses, sedangkan 0 untuk hasil yang tidak sukses. Pada bagian baris
menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen, 1 untuk nilai
yang sukses, sedangkan 0 untuk nilai yang tidak sukses. Pada model yang sempurna
maka semua kasus akan berada pada tingkat diagonal dengan tingkat ketepatan
peramalan 100% (Ghozali, 2016).
Tabel 4.8. Classification Table
Classification Tablea
Predicted
SRMC

Observed
komite manajemen risiko

komite manajemen

komite manajemen

Percentage

risiko yang tergabung

risiko terpisah

Correct

dengan komite audit
71

16

81.6

30

30

50.0

yang tergabung dengan
Step SRMC

komite audit

1

komite manajemen risiko
terpisah
Overall Percentage

68.7

a. The cut value is ,500

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)
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Pada tabel 4.8. diatas digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar
(correct) dan salah (incorrect). Menurut prediksi, kemungkinana perusahaan yang
memiliki komite manajemen risiko yang tergabung dengan komite audit adalah
sebanyak 87 perusahaan. Sehingga ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 81.6%.
Sedangkan prediksi perusahaan yang kemungkinan memiliki komite manajemen
risiko terpisah sebanyak 60 perusahaan, namun observasi menunjukkan 30
perusahaan tersebut termasuk kategori perusahan yang kemungkinan memiliki
komite manajemen risiko yang tergabung dengan komite audit, jadi ketepatan
klasifikasinya 50%. Secara keseluruhan ketepatan klasifikasinya adalah 68.7%.
Hasil yang didapat nilai keakuratannya diatas 50%, oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen, ukuran dewan
komisaris, konsentrasi pemilik, auditor eksternal, ukuran perusahaan dan umur
perusahaan mampu memprediksi kemungkinan perusahaan memiliki komite
manajemen risiko terpisah.
4.2.7. Model Regresi Logistik
Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai
parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya di interpretasikan dengan
rasio kecenderungan (odds ratio).
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Tabel 4.9. Variables in the Equation
Variables in the Equation
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95% C.I.for
EXP(B)
Lower

DKIND

-3.031

1.737

3.044

1

.081

.048

.002

1.453

-.015

.155

.009

1

.924

.985

.726

1.336

-2.424

1.192

4.134

1

.042

.089

.009

.916

-.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

-5.622

3.726

2.277

1

.131

.004

UKDEKOM
KONSPEMILIK
Step
1a

Upper

KAP

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: DKIND, UKDEKOM, KONSPEMILIK, KAP, LN_SIZE, AGE.

Sumber: Output data SPSS 21 (2018)

Berdasarkan Tabel 4.9. maka model regresi logistik yang terbentuk adalah
sebagai berikut:
𝐋𝐧

𝐒𝐑𝐌𝐂
𝟏−𝐒𝐑𝐌𝐂

=

–

5.622

–

3.031DKIND

–

0.015UKDEKOM

–

2.424KONSPEMILIK – 0.412KAP + 0.272LN_SIZE + 0.010AGE
Pada penelitian ini odds ratio digunakan untuk mengukur kecenderungan
variabel-variabel independen terhadap keberadaan komite manajemen risiko yang
terpisah (SRMC). Nilai odds ratio pada tabel 4.9. diinterpretasikan sebagai berikut:
1.

Dewan Komisaris Independen (DKIND)
Koefisien regresi variabel DKIND adalah sebesar -3.031. exp(-3.031) = 𝑒 −3.031
= 0.048 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika
koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah akan meningkat 0.048 kali dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

2.

Ukuran Dewan Komisaris (UKDEKOM)
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Koefisien regresi untuk variabel UKDEKOM adalah sebesar -0.015. exp(0.015) = 𝑒 −0.015 = 0.985 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang),
artinya jika koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan
keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah akan meningkat 0.985 kali
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
3.

Konsentrasi Kepemilikan (KONSPEMILIK)
Koefisien regresi untuk variabel KONSPEMILIK adalah sebesar 2.424. exp(2.424) = 𝑒 −2.424 = 0.089, dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang),
artinya jika koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan
keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah akan meningkat 0.089 kali
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

4.

Auditor Eksternal (KAP)
Koefisien regresi untuk variabel KAP adalah sebesar -0.412. exp(-0.412) =
𝑒 −0.412 = 0.662 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika
koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah akan meningkat 0.662 kali dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

5. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Koefisien regresi untuk variabel SIZE adalah sebesar 0.272. exp(0.272) =
𝑒 0.272 = 1.312 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika
koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah akan meningkat 1.312 kali dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
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6. Umur Perusahaan (AGE)
Koefisien regresi untuk variabel AGE adalah sebesar 0.010. exp(0.010) =
𝑒 0.010 = 1.010 dimana menunjukkan nilai odds ratio (peluang), artinya jika
koefisiensi probabilitas menurun satu satuan, maka kecenderungan keberadaan
komite manajemen risiko yang terpisah akan meningkat 1.010 kali dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
4.2.7. Uji Parsial (Uji t)
Pada dasarnya, pengujian ini akan menunjukkan seberapa jauh suatu variabel
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel independen
secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jadi
dapat diambil kesimpulan dari persamaan uji t adalah sebagai berikut:
Tabel 4.10. Variables in the Equation
Variables in the Equation
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95% C.I.for
EXP(B)
Lower

DKIND

-3.031

1.737

3.044

1

.081

.048

.002

1.453

-.015

.155

.009

1

.924

.985

.726

1.336

-2.424

1.192

4.134

1

.042

.089

.009

.916

-.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

-5.622

3.726

2.277

1

.131

.004

UKDEKOM
KONSPEMILIK
Step
1a

Upper

KAP

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: DKIND, UKDEKOM, KONSPEMILIK, KAP, LN_SIZE, AGE.

Sumber: Data diolah SPSS 21 (2018)
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Hipotesis 1: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap keberadaan
komite manajemen risiko terpisah
Berdasarkan pada tabel 4.9. diatas, variabel dewan komisaris independen
(DKIND) memiliki nilai p-value (Sig.) adalah 0.081 dan nilai β dewan komisaris
independen sebesar -3.031. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris
independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan komite
manajemen risiko terpisah karena tingkat signifikan lebih besar dari α = 0.05
dengan arah pengaruh negatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis
pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak.
Hipotesis 2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap keberadaan
komite manajemen risiko terpisah
Berdasarkan pada tabel 4.9. diatas, variabel ukuran dewan komisaris
(UKDEKOM) memiliki nilai p-value (Sig.) adalah 0.924 dan nilai β ukuran dewan
komisaris sebesar -0.015. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko
karena tingkat signifikan lebih besar dari α = 0.05 dengan arah pengaruh negatif.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian
ini ditolak
Hipotesis 3: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap keberadaan
komite manajemen risiko terpisah
Berdasarkan pada tabel 4.9. diatas, variabel konsentrasi kepemilikan
(KONSPEMILIK) memiliki nilai p-value (Sig.) adalah 0.042 dan nilai β
konsentrasi kepemilikan sebesar -0.015. Hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi
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kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan komite
manajemen risiko karena tingkat signifikan lebih kecil dari α = 0.05 dengan arah
pengaruh negatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga (H3)
dalam penelitian ini diterima.
Hipotesis 4: Auditor Eksternal berpengaruh terhadap keberadaan komite
manajemen risiko terpisah
Berdasarkan pada tabel 4.9. diatas, variabel auditor eksternal (KAP)
memiliki nilai p-value (Sig.) adalah 0.322 dan nilai β auditor eksternal sebesar 0.412. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor eksternal tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko karena tingkat signifikan
lebih besar dari α = 0.05 dengan arah pengaruh negatif. Sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini ditolak.
Variabel Kontrol
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel kontrol yaitu, ukuran
perusahaan (LN_SIZE) dan umur perusahaan (AGE). Variabel ukuran perusahaan
memiliki nilai p-value (Sig.) adalah 0.069 dan nilai β ukuran perusahaan sebesar
0.272. Sedangkan, variabel umur perusahaan (AGE) memiliki nilai p-value (Sig.)
adalah 0.304 dan nilai β umur perusahaan sebesar -0.010. Sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah, karena tingka signifikan
lebih besar dari α = 0.05 dengan arah pengaruh positif. Oleh karena itu, kedua
variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan ditolak.
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4.3. Analisis Hasil
4.3.1. Pengaruh Dewan 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.
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4.3.2. 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.
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.
4.3.3. 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
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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.
4.3.4. 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.
4.3.5. 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.
4.4. 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
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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 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.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat antara variabel dewan komisaris
independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, dan auditor
eksternal terhadap keberadaan komite manajemem risiko tepisah. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini sebanyak 30 perusahaan yang memiliki data sesuai dengan kriteria sampel dalam
penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
1. Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap keberadaan
komite manajemen risiko terpisah. Artinya, bahwa perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI mengutamakan pemenuhan regulasi dalam pengangkatan
komisaris independen di perusahaan, tidak dimaksudkan untuk menegakkan
good corporate governance.
2. Variabel ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap
keberadaan komite manajemen risiko terpisah. Ukuran dewan yang besar akan
menimbulkan biaya agensi yang besar pula, sehingga perusahaan cenderung
menetapkan ukuran dewan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil.
3. Variabel konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap keberadaan komite manajemen risiko terpisah. Dimana semakin besar
konsentrasi kepemilikan pada perusahaan semakin tinggi kemungkinan
perusahaan membentuk komite manajemen risiko.
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4. Variabel auditor eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap keberdaan komite
manajemen risiko terpisah. Pertimbangan penggunaan auditor big four hanya
mendorong kenaikkan reputasi perusahaan agar tetap mampu bersaing secara
berkelanjutan (going concern).
5.2. Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam
penelitian ini adalah:
1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan sektor industri
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, peneliti
mengambil sampel ini karena perusahaan manufaktur memiliki segmen bisnis
yang beragam dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya melingkupi mekanisme
corporate governance. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah
variabel lain yang mungkin lebih relevan dan memiliki pengaruh terhadap
keberadaan komite manajemen risiko di suatu perusahaan.
3. Dari 30 perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2013-2017 hanya 9 perusahaan yang memiliki komite
manajemen risiko terpisah, selainnya komite manajemen risiko digabung
dengan komite audit. Peneliti selanjutnya, mengembangkan sampel dari sektor
industri lainnya, sehingga diharapkan peneliti bisa lebih membandingkan
keberadaan komite manajemen risiko terpisah dalam perusahaan-perusahaan
yang ada di Indonesia.
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LAMPIRAN
Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan
A. Perusahaan dengan Keberadaan Komite Manajemen Risiko Terpisah
(Separated Risk Management Committee)
NO

KODE

PERUSAHAAN

1.

WTON

Wijaya Karya Beton Tbk

2.

AMFG

Asahimas Flat Glass Tbk

3.

TOTO

Surya Toto Indonesia Tbk

4.

AGII

Aneka Gas Industri Tbk

5.

ASII

Astra International Tbk

6.

ICBP

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

7.

WIIM

Wismilak Inti Makmur Tbk

8.

INAF

Indofarma Tbk

9.

KAEF

Kimia Farma Tbk

10.

KLBF

Kalbe Farma Tbk

11.

MBTO

Martina Berto Tbk

12.

BIMA

Unilever Indonesia Tbk

B. Perusahaan dengan Keberadaan Komite Manajemen Risiko tergabung
dengan Komite Audit (Risk Management Committee)
NO

KODE

PERUSAHAAN

1.

INTP

Indocement Tungga Prakas Tbk

2.

HLCM

Holcim Indonesia Tbk

3.

ALKA

Alakasa Industrindo Tbk

4.

DPNS

Duta Pertiwi Nusantara Tbk

5.

EKAD

Ekadharma International Tbk

6.

BRNA

Berlina Tbk

7.

KDSI

Kedawung Setia Industrial Tbk

8.

IMAS

Indomobil Sukses International Tbk
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C. Lanjutan Perusahaan dengan Keberadaan Komite Manajemen Risiko
tergabung dengan Komite Audit (Risk Management Committee)
NO

KODE

PERUSAHAAN

9.

BIMA

Primarindo Asia Infrastructure Tbk

10.

DLTA

Delta Djakarta Tbk

11.

INDF

Indofood Sukses Makmur Tbk

12.

MLBI

Multi Bintang Indonesia Tbk

13.

GGRM

Gudang Garam Tbk

14.

HMSP

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

15.

RMBA

Bentoel International Investama Tbk

16.

DVLA

Darya Varia Laboratoria Tbk

17.

MERK

Merck Tbk

18.

IMAS

Mandom Indonesia Tbk

Lampiran 2: Output SPSS
1. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Statistic

Statistic

Statistic

Mean
Statistic

Std. Deviation

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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2. Hasil Uji Multikolinearitas
Correlation Matrix
Constant

Step
1

DKIND

UKDEKOM

KONSPEMILIK

KAP

LN_SIZE

AGE

Constant

1.000

-.068

.612

.023

-.134

-.966

.127

DKIND

-.068

1.000

.036

-.276

-.035

-.059

-.044

UKDEKOM

.612

.036

1.000

.144

-.446

-.729

.110

KONSPEMILIK

.023

-.276

.144

1.000

-.071

-.131

-.399

KAP

-.134

-.035

-.446

-.071

1.000

.178

-.112

LN_SIZE

-.966

-.059

-.729

-.131

.178

1.000

-.149

.127

-.044

.110

-.399

-.112

-.149

1.000

AGE

3. Hasil Overall Test
Iteration Historya,b,c
Iteration

-2 Log likelihood

Coefficients
Constant

Step 0

1

198.798

-.367

2

198.798

-.372

3

198.798

-.372

a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 198,798
c. Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Iteration Historya,b,c,d
Iteration

-2 Log
likelihood

Coefficients
Constant

DKIND

UKDEKOM

KONSPEMILIK

KAP

LN_SIZE

AGE

1

180.444

-4.911

-2.407

-.015

-2.258

-.344

.237

.008

Step 2

180.066

-5.592

-2.987

-.015

-2.422

-.409

.270

.010

1

3

180.065

-5.622

-3.031

-.015

-2.424

-.412

.272

.010

4

180.065

-5.622

-3.031

-.015

-2.424

-.412

.272

.010

a. Method: Enter
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 198,798
d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

xix
Indonesia Banking School

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

4. Hasil Goodness of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

df

Sig.

2.898

8

.941

5. Hasil Nagelkerke R Square
Model Summary
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

180.065a

1

.120

.161

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter
estimates changed by less than ,001.

6. Hasil Classification Plot
Classification Tablea
Predicted
SRMC

Observed

komite manajemen

komite manajemen

Percentage

risiko yang tergabung

risiko terpisah

Correct

dengan komite audit

komite manajemen risiko

71

16

81.6

30

30

50.0

yang tergabung dengan
Step SRMC

komite audit

1

komite manajemen risiko
terpisah
Overall Percentage

68.7

a. The cut value is ,500
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7. Hasil Model Regresi Logistik
Variables in the Equation
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95% C.I.for
EXP(B)
Lower

DKIND

-3.031

1.737

3.044

1

.081

.048

.002

1.453

-.015

.155

.009

1

.924

.985

.726

1.336

-2.424

1.192

4.134

1

.042

.089

.009

.916

-.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

-5.622

3.726

2.277

1

.131

.004

UKDEKOM
KONSPEMILIK
Step
1a

Upper

KAP

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: DKIND, UKDEKOM, KONSPEMILIK, KAP, LN_SIZE, AGE.

8. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Variables in the Equation
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95% C.I.for
EXP(B)
Lower

DKIND

-3.031

1.737

3.044

1

.081

.048

.002

1.453

-.015

.155

.009

1

.924

.985

.726

1.336

-2.424

1.192

4.134

1

.042

.089

.009

.916

-.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

-5.622

3.726

2.277

1

.131

.004

UKDEKOM
KONSPEMILIK
Step
1a

Upper

KAP

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: DKIND, UKDEKOM, KONSPEMILIK, KAP, LN_SIZE, AGE.
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