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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of corporate governance to risk
management disclosure of Indonesian banks. Corporate governance such as the board
size, independent nonexecutive director, external auditor quality, and audit committee.
This researh also uses firm size, leverage and public ownership as control variable.
This researh using multiple linier methodology with data panel for 2011-2013 period
and obtained a sample 25 indonesia Stock Exchange listed banking companies.  This
research is an empirical study with proposive sampling technique in data collection
with the following criterias: 1. Banking companies listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2011-2013. 2.  Completed annual reports published 2011-2013. 3. Banking
companies having complete data related to the study variables and have complete data
so that research can be done.

This research uses hypothetical test with t-test result of all prediction. The results from
the test of hypothesis indicated that board size are significantly negative influenced on
the level of risk management disclosure, independent nonexecutive directors are
significanly positive and also firm size are significanly positive of risk management
disclosure. Furthermore, external auditor quality, audit committee, leverage and public
ownership does not significantly influenced the level of risk management disclosure.
The result of this study provides information for investor about the risk management
bank companies could have, and also useful to give information for decision making.

Keywords: risk management disclosure, corporate governance, firm size, leverage,
public ownership, annual report, Indonesian Banks.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang masalah

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan. Kenaikan

pertumbukan sektor keuangan seperti dilansir di Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia

mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tiga tahun berturut-turut dari 2011 sebesar

6,8%, 2012 sebesar 7,15%, 2013 sebesar 7,56%. Perkembangan sektor keuangan

dihubungkan kuat dengan perkembangan ekonomi, sebagaian besar peran sektor

keuangan ditunjukkan oleh Bank, sehingga menjadikan Bank suatu lembaga yang

diperhatikan banyak mata di suatu Negara.

Pengertian Bank sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa:  Bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2011) mengatakan Bank adalah Lembaga keuangan yang

kegiatan yang bertujuan untuk menghindari dan mengatisipasi suatu resiko yang

mungkin terjadi, yang dapat disebut Risk Management.
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Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko yang

mencakup 8 resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko

operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko stratejik, dan resiko kepatuhan, yang

dicantumkan di  PBI nomer 11/25/PBI/2009. Diskusi tentang pengungkapan resiko dan

tata kelola perusahaan terus meningkat sejak awal abad dua puluh satu karena skandal

perusahaan besar seperti ahold, Enron dan Worldcom (Oorschot, 2009)

Risk Management adalah suatu pendekatan atau metodelogi dalam mengelola

ketidakpastian dalam menghadapi suatu ancaman. Penerapan Risk Management dalam

Bank sendiri bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan suatu resiko

atau peristiwa yang terjadi. Setiap usaha tentunya bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan atau return yang maksimal dengan mengeluarkan biaya seminimal

mungkin, sistem manajemen risiko yang efektif sendiri merupakan suatu kekuatan

perusahaan yang dapat membantu pencaipaian tujuan bisnis perusahaan dan

peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi

perusahaan (Subramaniam et al, 2009). Peran Corporate Governance juga penting

dalam menangulangi sebuah resiko dimana kinerja yang baik dapat mebuat aktifitas

kinerja menjadi lebih optimal. Aspek pengawasan merupakan kunci penting demi

berjalannya sistem manajement resiko perusahaan yang efektif. Risk Management

Disclosure diartikan sebagai pengungkapan atas resiko-resiko yang telah dikelola

perusahaan atau pengungkapan bagaimana perusahaan dalam mengendalikan resiko

dimasa mendatang. Risk Management Disclosure sendiri berpotensi memiliki maamfaat

untuk analisis, investor dan pemegang saham. Risk Mangement Disclosure sebagai

berpontensi bagi para analisis, stakeholder, dan investor (Amran et al, 2009).
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Pemberian informasi atas kemungkinan Risk Management Disclosure yang akan

terjadi kepada pihak-pihak terkait tersebut ditunjukkan agar tidak ada tuntutan hukum

bilamana resiko memang benar terjadi dimasa depan karena Bank telah

menginformasikan terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri pengungkapan resiko masih

tergolong rendah, padahal di Indonesia sendiri pengungkapan resiko oleh perbankan

merupakan salah satu pengungkapan wajib yang secara explisit diatur dalam PSAK 31

(revisi 2000). Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai resiko umum yang

dihadapi.  Oleh sebab itu pengungkapan resiko pada dunia perbankan di Indonesia

merupakan hal yang wajib dilakukan karena pengungkapan resiko bertujuan agar dapat

mengatisipasi dan menangani resiko secara efisien dan efektif. Namun pada prakteknya

pengungkapan manajemen resiko pada perbankan masih belom optimal dibuktikan

masih ada beberapa kasus yang terjadi didunia perbankan.

Penelitian tentang Risk Management Disclosure di Indonesia merupakan suatu

penelitian yang menarik dikarenakan banyaknya kepentingan dan pengambilan

keputusan yang terkait dengan Risk Mangament Disclosure, adapun Wardhana dan

Cahyonowati (2013) telah melakukan penelitian mengenai tingkat pengungkapan resiko

pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa

dewan komisaris dan ukuran perusaahan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam

praktik mengungkapan management resiko dimana hasil tersebut sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto et al (2012) dan Firazona (2011)

mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap pengungkapan resiko manajemen dimana semakin banyak jumlah

komisaris maka akan meningkatkan pengawasan yang akan berdampak memberikan
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tekanan kepada manager dalam setiap tingkah pekerjaannya yang nantinya akan

membuat tingkat pengungkapan resiko management meningkat, didalam penelitian

tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah rapat dewan komisaris dan proporsi komite

audit independen juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Risk Management

Disclosure.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Prastiwi (2012) mendapatkan

hasil bahwa leverage memiliki pengaruh positif tehadap pengungkapan resiko hal ini

konsisten dengan teori stakeholder dimana perusahaan diharpakan mengungkapkan

lebih banyak resiko dengan tujuan untuk menyediakan penelian dan penjelasan

mengenai apa yang terjadi pada perusahaan (Arman et al, 2009). Pada penelitian ini

juga mendapakan hasil pengaruh positif ukuran perusaahan dengan tingkat

pengungkapan resiko, dinyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan

semakin banyak pula pengungkapan resikonya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohammad (2010) yang meneliti

perusahaan non-keuangan di Malaysia. Memiliki hasil bahwa semakin banyak family

member yang duduk dalam papan struktur pengurus perusahaan maka akan membuat

tingkat pengungkapan resiko menjadi lebih rendah. Sementara keberadaan komite audit,

dewan komisaris independen, perbedaan antara CEO dan ketua direksi serta leverange

memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan resiko.

Penelitian yang dilakukan oleh  Adnan et al (2011) menyatakan adanya

pengaruh proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris terhadap

pengungkapan informasi resiko manajemen, dimana semakin banyaknya dewan
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komisaris akan membantu menjalankan tata kelola perusahaan menjadi lebih effisien

dan membuat semakin banyak pula koneksi yang dapat terjadi didalam perusahaan yang

mana akan membuat semakin banyak informasi yang didapatkan.

Pada penelitian Fathimiyah et al (2012) meyatakan kepemilikan manajemen,

kepemilikan institusi, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik secara

bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko

manajemen. Kepemilikan publik mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko

manajemen dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi

perusahaan akan semakin banyak informasi perusahaan yang dibuka dan semakin luas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakuakan oleh

Suhardjanto et al (2012)  pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran

corporate governance dapat mempengaruhi praktik tingkat pengungkapam resiko pada

perbankan di Indonesia. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah corporate

governance yang di persentasikan oleh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris

independen, proporsi komisaris wanita, latar belakang pendidikan komisaris utama,

latar belakang etnis komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat

komite audit, dan proporsi komite audit independen sebagai variabel independen, dan

leverange dan probabilitas sebagai variabel kontrol. Pada penelitian ini menghasilkan

bahwa  ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit

independen dan leverage berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan resiko

manajemen sedangkan sisanya tidak menunjukan pengaruh signifikan terhdapat risk

management disclosure.
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Dari beberapa penelitian yang penulis temukan terdapat variabel dan hasil yang

beragam, sehingga penulis semakin tertarik untuk meneliti tingkat pengungkapan

manajemen resiko dan peranan tata kelola perusahaan terhadapnya, dimana di Indonesia

pula Bank dan Resiko merupakan suatu hal yang sangat menarik perhatian. Didalam

penelitian ini penulis memilih beberapa variabel yang diambil dari penelitian-penelitian

sebelumnya. Variabel bebas merupakan Good Corporate Governance yang didalamnya

terdiri dari Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Reputasi Auditor

External, Komite Audit, ditambah kepemilikan publik, Ukuran Perusahaan (Firm Size),

dan Leverange sebagai variabel kontrol. Dimana penelitian ini juga ingin meneliti

seberapa besar persentase kepatuhan tingkat pengungkapan resiko manajemen pada

perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Peranan Good Corporate Governance terhadap Risk

Management Disclosure pada Perbankan di Indonesia (Studi Empiris pada

Perbankan Indonesia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)”
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1.2   Rumusan Masalah
1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure?

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure?

3. Apakah reputasi auditor external berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure?

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap Risk Management Disclosure?

5. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure?

6. Apakah ukuran Bank berpengaruh terhadap Risk Management Disclosure?

7. Apakah tingkat leverage berpengaruh terhadap Risk Management Disclosure?

8. Bagaimana tingkat kepatuhan Bank terhadap Risk Management Disclosure?

1.3   Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah dimana adanya keterbatasan penelitian yang

mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua.

Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut:

1. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

tahunan yang telah di audit tahun 2011-2013

2. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
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1.4   Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah ada hubungan antara dewan komisaris, komisaris

independen, reputasi auditor, komite audit, ukuran bank, tingkat leverange dan

kepemilikan publik terhadap Risk Management Disclosure.

2. Sebagai refrensi bagi pihak luar untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang

mempengaharui Risk Management Disclosure

3. Mengetahui tingkat persentasi dari tingkat pengungkapan menejemen resiko

bank.

4. Menambah ilmu pengetahuan tentang dunia perbankan khususnya dalam

mengelola suatu resiko

1.5  Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka maamfaat yang dapat diperoleh

antara lain:

1. Bagi Pemerintah

a. Sebagai informasi kepada pemerintah untuk mengetahui factor

yang mempengaruhi pengungkapan resiko yang terjadi di sektor

perbankan

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat

kebijakan yang lebih lagi terkait pengungkapan resiko pada

lembaga keungan khususnya perbankan.
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2. Bagi pembaca

a. Sebagai informasi untuk mengetahui sampai mana transparasi

yang dilakukan bank untuk mengungkapkan resiko yang

mungkin terjadi atau sudah terjadi pada bank itu sendiri.

3. Bagi Penulis

a. Melakukan pembuktian atas teori yang telah diperoleh dengan

praktek akuntansi yang sesungguhnya.

b. Lebih mengenal dan pendalami sector perbankan.

1.6   Sistematika penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi STIE Indonesia Banking School yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah serta masalah penelitian meliputi

perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab II :Landasan Teori

Membahas tentang tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang terkait dengan

penelitian, pembahasan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta

hipotesis.
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Bab III : Metodologi Penelitian

Berisi tentang sifat dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengambilan

sampel dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data termasuk di dalamnya

akan dibahas mengenai teknik pengujian hipotesis dan definisi operasional variabel

BAB IV: Analisis dan Pembahasan Masalah

Mencabgkup gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang

dibagi menjadi beberapa subbab lagi yaitu kesesuaian dengan landasan teori,

argumentasi penelitian dan oerbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.

BAB V: Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan dari bab-bab terdahulu dan jawaban atas perumusan

masalah. Serta saran dan keterbatasan penelitian bagi peneliti selanjutnya. Selain itu

memberikan implikasi terhadap praktik yang ada.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori agensi

Teori keagenan (agency theory) merupakan  konsep yang menjelaskan

hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang

memberikan mandatori kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua

kegiatan atas nama principals dalam  kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, pada

hal ini pihak principal sendiri dimasudkan adalah pemegang saham dan pihak agency

ialah perusahaan perbankan itu sendiri. (Jensen dan Smith, 1984).

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal

(pemilik) menggunakan orang lain agen (manager) untuk menjalankan aktifitas

perusahaan. Didalam teori keagenan, agen dan pemilik modal selalu berusaha untuk

memaksimalkan nilai kepuasan mereka dan para agen harus selalu berkerja untuk

kepentingan pemilik modal (Godfrey, 2010).

Permasalahan yang sering terjadi ialah biasanya principal hanya tertarik kepada

hasil keuangan dari dana yang mereka tanamkan, sedangkan agent tertarik pada

kompensasi keuangan yang akan mereka peroleh jika mana target telah dicapai. Oleh

karena itu biasanya terjadi kelalaian ataupun kecurangan dalam oprasional perusahaan,

untuk menanggulanginya dibutuhkan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan tetap

berjalan efektif. Penerapan pengawasan yang dimaksud dalam teori ini bisa diterapkan
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dalam mekanisme good corporate governance dengan diterapkannya sistem  kinerja

yang baik dalam perusahaan membuat pengawasan akan berjalan lebih efisien dan

mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi. Pengelolaan perusahaan harus diawasi

dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh

kepatuhan kepada bergabagi peraturan dan kententuan yang berlaku (Daniri, 2006).

Dengan landasan teori agensi mendukung penelitian yang dilakukan penulis,

dikarenakan adanya kewajiban bagi pihak agen untuk menyampaikan atau

mengungkapkan informasi yang terkait dalam perusahaan kepada pihak principal dalam

hal ini penulis berfokus pada pengungkapan manajemen resiko pada bank.

2.1.2 Teori Stakeholder

Pada dasar teori stakeholder adalah mengenai hubungan yang dinamis dan

kompleks antara perusahaan dengan lingkungan disekitarnya yaitu, stakeholder (Amran

et al, 2009).

Setiap stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai

perusahaan. Stakeholder sendiri merupakan pemengang saham, pemerintah, masyarakat

dan pihak-pihak yang terkait lainnya yang dimana ikut serta dalam proses pencapaian

tujuan perusahaan. Menurut David Wheeler dan Maria Sinlanpaa, berdasarkan

prioritasnya stakeholder dapat dibagi menjadi dua kategori (Daniri, 2006):

a. Primary stakeholder yaitu pemengang saham, investor, karyawan, dan

manajer, supplier dan rekanan bisnis serta masyarakat setempat.

b. Secondary stakeholder yaitu pemerintah, institusi (asosiasi) bisnis, kelempok

social kemasyarakatan, media, akademisi, dan pesaing.
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Konsep stakeholder theory menekankan pada pentingnya manajemen

melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dalam perusahaan. Manajemen

dituntut utuk melakukan keseimbangan kepentingan baik antara pemegang saham

dengan stakeholder maupun antara stakeholder antar stakeholder. Hal tersebut untuk

menghindari adanya benturan kepentingan di antara mereka (Daniri, 2006).

Pengungkapan informasi kepada stakeholder sendiri merupakan salah satu

bentuk strategi yang dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak,

pengungkapan informasi juga salah satu bentuk komunikasi dengan para stakeholder

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder. Teori stakeholder telah

digunakan secara luas dalam studi-studi pengungkapan lainnya (Arman et al, 2009).

Pengungkapan informasi disini bukan hanya informasi yang bersifat positif

namun juga pengungkapan informasi yang bersifat negatif atau bisa juga disebutkan

sebuah resiko, pengungkapan harus dilakukan secara terbuka dan akurat kepada pihak-

pihak yang terkait, baik bentuk resiko ataupun cara mengatasi resiko itu sendiri.

Pengungkapan manajemen resiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder

karena dengan melihat informasi tersebut para stakeholder dapat mengambil sebuah

keputusan dalam menanamkan saham pada perusahaan tersebut, dengan

mengungkapkan informasi secara lebih mendalam dan luas akan menunjukan

pertanggung jawaban perusahaan dan meningkatkan kepuasan pihak-pihak terkait akan

kebutuhan informasi. Oleh sebab itu sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan

Risk Management Disclosure (RMD) untuk tetap menjaga kepuasan dari para

stakeholder.
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2.2 Resiko (Risk)
Menurut Gallati (2003) resiko adalah “a condition in which there exist an

exposure to adversity”. Lebih lanjut, Bessis (2002), mendefinisikan resiko sebagai “Risk

are uncertainties resulting in adverse variation of probability or in losses”.

Berdasarkan Workbook level 1 global Association of risk professional-badan sertifikasi

Manajemen resiko (2005) resiko didefinisikan sebagai “Chance of a bad outcome”.

Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan,

yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan

baik (Sugiarto, 2006).

Resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau

kehancuran pada suatu lembaga jika tidak dikelola dengan baik tetapi sebaliknya jika

resiko dapat dikelola dengan baik resiko dapat memberikan peluang untuk memperoleh

keuntungan yang lebih besar. Dalam industri keuangan pada umumnya terdapat suatu

jargon “high risk bring about high return”. Maksud dari jargon tersebut ialah jika ingin

memperoleh hasil yang lebih besar akan didapatkan pula resiko yang lebih besar

didalamnya.

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya resiko (risk event) didefinisikan sebagai

munculnya kejadian yang dapat menciptkan pontensi kerugian atau hasil yang tidak

diinginkan. Peristiwa tersebut dapat berasal dari institusi sendiri, seperti kesalahan

sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur, dan lain-lain. Kesalahan internal dapat

dicengah dengan tata kelola perusahan yang baik. Sebaliknya kejadian eksternal adalah

kejadian yang bersumber dari luar dan tidak mungkin dicegah seperti bencana alam,

terjadinya perang, dan lain-lain. Dibawah ini menunjukan beberapa risk event
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fenomenal pada industry keuangan internasional yang terjadi 20 tahun terakhir dan telah

menimbulkan malapetaka bagi institusi keuangan internasional.

Tabel 2.1

Peristiwa Fenomenal pada Institusi Keuangan yang Menimbulkan Resiko

Tahun Risk Event

1986-1989 Krisis keuangan Amerika Latin.

1987 Bursa saham global hancur.

1989-1991 Krisis pinjaman tabungan AS.

1990 Kehancuran Junk Bond.

1992 Krisis nilai tukar Eropa.

1994-1995 Krisis nilai tukar peso Mexico & krisis tingkat suku bunga AS.

1995 Krisis hutang Amerika Latin.

1997 Krisis nilai tukar Asia.

1998 Default Rusia, krisis Hedge fund, kredit crunch.

2001-2002 Loncatan teknologi, media, bursa saham telkomunikasi.

Sumber : Sugiarto (2006)

Peristiwa-peristiwa diatas telah menimbulkan berbagai kerugian dan memberi

dampak yang sangat besar yaitu banyak Bank yang memiliki portofolio kewajiban

valuta asing mengalami insolvency. Akibatnya menyebabkan banyaknya Bank di

Indonesia mengalami likuidasi, dibekukan, dan diambil alih oleh pemerintah karena

tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dampak yang terjadi apabila adanya resiko

keuangan suatu Bank yang menyebabkan kerugian dapat berdampak pada stakeholder,

pemegang saham, karyawan dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian

secara umum (Sugiarto, 2006).

2.3 Pengungkapan (Disclosure)
Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktik yang umum

adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan
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keputusan pemakai. Prinsip ini yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (full

disclosure), mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam

laporan keuangan mencerminkan serangkaian trade off penilaian. Trade off ini terjadi

antara (1) kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan

mempengaruhi keputusan pemakai, dengan (2) kebutuhan untuk memadatkan penyajian

agar informasi dapat dipahami. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga harus

memperhitungkan biaya pembuatan dan penggunaan laporan keuangan (Kieso dan

Weygandt, 2011).

Pengungkapan (disclosure) dibagi menjadi dua yaitu yang pertama

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang mana diatur didalam peraturan pasar

modal suatu Negara yang wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan publik, yang

kedua ialah pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dimana perusahaan

menyampaikan informasi diluar pengungkapan wajib.

Oorschot (2009), beberapa tahun lalu pengungkapan risiko masih bersifat

sukarela, khususnya yang berkaitan dengan instrumen finansial. Di Indonesia,

pengungkapan risiko oleh perbankan merupakan salah satu pengungkapan wajib

(mandatory disclosure) yang secara ekplisit diatur dalam PSAK 60 (revisi 2010).

Pengungkapan merupakan cara yang penting bagi manajemen Bank, dalam hal

ini dewan direksi dan senior manajemen untuk melaporkan setiap aktivitas kepada

pihak terkait dengan perusahaan atau pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder

dalam suatu Bank adalah pemegang saham, karyawan, nasabah, regulator, dan

masyarakat luas.
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Pada pilar ke-3 pada kesepakatan Basel II bertujuan untuk mendukung disiplin

pasar (market discipline) melalui pengungkapan. Tujuannya agar para pelaku pasar

memahami profil resiko dan ketersediaan modal bank. Keterbukaan mencakup kepada

seluruh area Bank, termasuk metode Bank dalam menghitung kecakupan modal.

Melalui internal rating-based (IRB), minimum pengungkapan adalah seperti yang

dijabarkan pada Table 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Keterbukaan Kuantitatif dan Kualitatif berdasarkan IRB

Keterbukaan Kuantitatif Keterbukaan Kualitatif

 Rincian resiko keseluruhan portofolio.
 Rincian geografi/konsentrasi eksposur kredit.
 Rincian on/off- balance sheet.
 Rincian sector industry eksposur kredit.
 Buku profil jatuh tempo.
 Informasi kredit macet dan tidak lanjut.

 Struktur, manajemen, dan organisasi fungsi
manajemen resiko kredit.

 Strategi, tujuan, dan praktek dalam mengelola
dan mengawasi resiko kredit.

 Informasi pada teknik dan metoda untuk
mengelola aktiva bermasalah.

Sumber: Sugiarto (2006)

Pengungkapan sekarang ini sudah menjadi suatu pertimbangan penting, karena

menyediakan informasi yang relevan kepada para investor dan pihak terkait mengenai

keadaan perusahaan yang sedang berjalan, serta kinerja prediksi dimasa yang akan

datang dapat meningkatkan reputasi, citra dan kepercayaan terhadap Bank itu sendiri.

2.4 Risk Management Disclosure
Manajemen Resiko adalah upaya mengindentifikasi, menganalisis, dan

mengelola resiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat menerapkan

pengendalian atas kondisi saat ini maupun mengantisipasi potensi resiko yang mungkin

timbul (Daniri, 2006). Tujuan manajemen resiko adalah untuk memproteksi asset dan

laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut
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terjadi, dan pembiyaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar

bencana alam, keteledoran manusia, atau karena keputusan pengadilan. (William T.

Thornhil, 2004).

Tindakan untuk menangulangi resiko perusahaan adalah dengan cara mencegah

dan memperbaiki, tindakan mencegah  dalam  artian perusahaan mengurangi, atau

mentransfer resiko pada tahap awal terdeteksinya pontensi resiko. Manajemen  resiko

digunakan perusahaan untuk mengelola resikonya atau menangkap kesempatan dengan

pencapaian tujuan perusahaan (Arman et al, 2009).  Oleh sebab itu manajemen resiko

sangat  berguna bagi perusahaan.

Mengingat pentingnya management resiko, begitu pula dengan pengungkapan

atas resiko (Risk Management Disclosure) dimana untuk memonitor resiko dan

mendeteksi pontensi masalah sehingga dapat membantu menentukan profil resiko,

mengurangi asimetri informasi, memperkirakan nilai pasar, dan bagi para investor

sebagai keputusan untuk berinvestasi. Pengungkapan resiko merupakan suatu upaya

perusahaan dalam hal ini bank untuk memberitahukan kepada penguna laporan

keuangan tenatang apa yang mengancam perusahaan dan dapat dijadikan tolak ukur

untuk pengambilan keputusan.

Dalam keputusan Bapepam LK  Nomor: Kep-134/BL/2006, menyatakan bahwa

manajemen wajib mengungkapkan uraian singkat mengenai tata kelola perusahaan yang

meliputi; “Penjelasan mengenai resiko-resiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-

upaya yang telah dilakukan untuk mengelola resiko tersebut, misalnya: resiko yang
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disebabkan oleh fluktiasi suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan

Negara lain atau peratiran internasional, dan kebijakan pemerintah”.

Menurut PBI Nomor. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI Nomor

11/25/PBI/2009  dan  lampiran surat edaran bank Indonesia No.13/23/DPNP/2011, bank

wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, Penerapan manajemen resiko

sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian

resiko

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Didalam PBI Nomer 11/25/PBI/2009 yang  berkaitan dengan kewajiban Bank

dalam menerapkan manajemen  resiko. Dimana dituliskan  tujuan pengaturan ini adalah

untuk mengendalikan risiko yang dihadapi Bank sehingga kualitas penerapan

manajemen risiko di Bank juga menjadi semakin meningkat. Upaya  peningkatan

kualitas penerapan  manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank

tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi

kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi

informasi terkait produk atau  aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan

manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank

berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
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Resiko yang harus mencangkup dalam pengungkapan laporan keuangan menurut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 adalah:

a. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dan atay pihak lain dalam

memenuhi kewajiban kepada bank

b. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administrasif

termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi

pasar, termasuk resiko perunahan harga option.

c. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi

kewajiban yang jatoh tempi dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari asset

likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menganggu aktivitas dan

kondisi keuangan bank.

d. Resiko oprasional adalah resiko akibat ketidak cakupan dan atau tidak

berfungsinya proses internak, kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi oprasional bank

e. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kententuan yang berlaku

f. Resiko hokum adalah resiko akibat tuntutan hokum dan atau kelemahan aspek

yudiris

g. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan

stakeholder yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank

h. Resiko strategi adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau

pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi

perubahan lingkungan bisnis.
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2.5 Corporate Governance
Sebagai sebuah konsep yang makin popular belakangan ini, GCG ternyata tidak

memiliki definisi tunggal. Menutut Cadburry Commite GCG adalah prinsip yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan

anatara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

pertangungjawabannya kepada stakeholder. Menurut Center for European Policy

Studies (CEPS) GCG merupakan suatu sistem yang dibentuk mulai dari hak proses,

serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun luar manajemen perusahaan.

Di Indonesia sendiri GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem,

dan proses yang digunkan oleh (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan

nilai tambah kepada pemengang saham secara berkesinambungan dalam jangka

panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan

peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2006)

Menurut Surat edaran Bank Indonesia nomer 15/15/DPNP tangal 29 April 2013

dalam rangka meningkatkan kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang

berlaku umum pada indistri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya

dengan berpedoman pada prinsip GCG. Pelaksanaan GCG pada prinsip industry

perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar sebagai berikut:

- Fairness. Perlakuan yang sama terhadap pemengang saham, terutama kepada

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan

informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan

pemegang saham pihak dalam. Pada prinsip ini menetapkan peran dan tanggung
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jawab dewan komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi dalam

hal menyajikan informasi secara wajar/ pengungkapan penuh.

- Transparency. Hak-hak para pemengang saham, yang harus diberi informasi

dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan

serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan mendasar

atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan system akuntansi

yang berbasiskan standar akuntansi dan best practice yang menjamin adanya

laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.

- Accountability. Tangung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif

berdasarkan balance of power antara manajer, pemengang saham, dewan

komisaris, dan auditor. Prinsip ini diwujudkan dengan cara menyampaikan

laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.

- Responsibility. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan

oleh hokum dan kerjasama aktif antara perusahaan serta para pemegang

kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan pekerjaan, dan perusahaan

yang sehat. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab

merupakan konsekuensi logis, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan

menjujung etika.

- Independency. Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate

governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-

masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi

oleh pihak lain.
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Dari prinsip-prinsip yang telah dijabarkan diatas dapat menyimpulkan hubungan

GCG sendiri dengan pengungkapan resiko ialah untuk melakukan pengungkapan dalam

laporan tahunan yang dapat mencakupi semua aspek yang baik dan penting

dibutuhkannya sebuah pengelolaan perusahaan yang baik.

Konsep GCG merupakan konsep dimana dilakukan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan memalui supervisi atau monitor kinerja mangemen dan menjamin

akuntabilitas manajemen terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan, oleh karna

itu GCG seharusnya memiliki peranan penting dalam terwujudnya RMD.  Pada

penelitian ini beberapa komponen GCG yang diambil oleh peneliti untuk mengungkap

faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pengungkapan manajemen resiko,

ialah:

2.5.1 Ukuran Dewan Komisaris

Komisaris dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada RUPS. Sabagai

salah satu organ perusahaan, dewan komisaris harus memiliki tanggung jawab

dan wewenang dalam mengawasi tindakan Direksi. Dewan komisaris juga

berhak memberi nasehat kepada Direksi jika sewaktu-sewaktu diperlukan

dengan memberikan masukan-masukan altefnatif. Mereka diangkat untuk suatu

periode tertentu, dan apabila memungkinkan mereka bisa diangkat kembali

melalui RUPS. Kualifikasi Ideal anggota dewan komisaris yang tercantum pada

buku Good Corporate Governace (Daniri, 2006) adalah:

1. Dapat dipercaya oleh pemegang saham

2. Memiliki integritas dan dedikasi

3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan
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4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan

5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

6. Mampu memahami dan peduli terhadap kepentingan pemegang saham dan

seluruh stakeholder perusahaan

7. Mampu membuat keputusan yang didasarkan penalaran yang baik

8. Memiliki pendidikan dan pengalaman yang professional

9. Hubungan luas yang bermamfaat bagi perusahaan, dan

10. Mampu menerjemahkan pengetahuan dan pengalaman mereka ke dalam

solusi yang dapat diterapkan di perusahaan.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan

secara umum dan atau khusus dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat

kepada Direksi (Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007).

2.5.2 Dewan Komisaris Independen

Pada peraturan Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor : Kep-643/BL/2012

tanggal 7 Desember 2012 menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah

anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Surat edaran Bank Indonesia nomer 15/15/DPNP tangal 29 april 2013

menyebutkan dalam pelaksanaan GCG, diperlukan keberadaan Komisaris

Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan

(conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi Bank, check and balance, serta melindungi kepentingan stakeholders

khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung
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independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa

tunggu (cooling off) bagi pihak yang akan menjadi pihak independen.

Komisaris independen ditetapkan paling kurang setengahnya dari jumlah

anggota Dewan Komisaris, dimana komisaris independen tidak memiliki hubungan

keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan.atau

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat

mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen dicantumkan pada surat

edara Bank Indonesia nomer 15/15/DPNP tangal 29 april 2013.

Adapun kriteria dewan komisaris independen seperti yang dijabarkan dalam

FCGI tahun 2002 (Arafat, 2008) adalah:

1. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan

pemengan saham mayoritas atau pengendali perusahaan tersebut.

2. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan dengan direktur, dan

atau komisaris perusahaan tersebut.

3. Komisaris independen tidak mempunyai kedudukan ganda di perusahaan

lain yang memiliki afiliasi dengan perushaan yang bersangkutan.

4. Komisaris independen harus mengerti peraturan undang-undang dalam hal

pasar modal

5. Komisaris independen diusulkan dan di pilih didalam RUPS oleh

pemengang saham minoritas yang bukan saham pengendali
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2.5.3 Reputasi Auditor External

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan

informasi yang terdapat antara manajer dan para pemengang saham dengan

mengunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

Para penguna laporan keuangan terutama para pemegang saham yang mana

nantinya dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan.

Auditor bertugas untuk melakukan pemeriksaan independen atas data

akuntansi yang disajikan oleh perusahaan (Kieso dan Weygandt, 2011). Adanya

Auditor membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran

akan laporan yang disajikan oleh perusahaan. Menurut DeAnggelo auditor dengan

reputasi baik disini dimaksudkan KAP Big-4 dimana memiliki kemampuan lebih

untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi sehingga meningkatkan

kemungkinan untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi (Siregar dan

Utama, 2006).

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang

disandang auditor tersebut. Menurut Praptitorini dan Januarti (2007) mengatakan

bahwa investor akan lebih cenderung percaya pada data akuntansi yang dihasilkan

dari auditor yang bereputasi. Pada saat ini auditor menjadi factor pengawasan

utama dalam suatu organisasi dan berperan penting dalam manajemen resiko.

Perusahaan audit yang tergabung dalam Big-4 dapat meningkatkan kualitas

mekanisme pengawasan internal kliennya dibandingkan dengan auditor non-Big-4

(Choen et al, 2004). Perusahaan audit besar (Big-4) akan memberikan informasi

yang berkualitas dan lebih transparan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi di
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dalam perusahaan karena informasi yang mereka keluarkan akan berdampak pada

nama baik mereka. Perusahaan audit besar cenderung mengungkapkan informasi

lebih lanjut untuk mengurangi tangung jawab hukum (Aljanadi, 2013).

2.5.4 Komite Audit

Pada peraturan BAPEPAM Nomor Kep-643/BL/ 2012 menyatakan komite

audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit bertugas untuk

memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal

yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, menidentifikasikan

hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas

lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Tanggung jawab sebuah komite audit (Arafat,2008), sebagai berikut:

a. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris atas

pelaksanaan tugas yang telah ditentukan

b. Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas

tugasnya

c. Menyampaikan laporan hasil penelahaan selambat-lambatnya 2 hari

setelah selesainya laporan

d. Laporan kegiatan komite audit yang menyangkup hal-hal yang

berhubungan dengan apakah adanya pelanggaran, kekeliruan dan

kesalahan dalam penyampaian laporan
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Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan

mekanisme check and balance, yang pada akhirnya ditujukan untuk

memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder

lainnya (IKAI, 2014). Keberadaan komite audit sangat penting pula demi

berjalannya keefektifan di dalam tata kelola perusahaan (Good Corporate

Governance).

2.6. Kepemilikan Publik
Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh

masyarakat umum atau pihak luar (Febriantina, 2010). Dimana saham pada

perusahaan sebagian besar dimiliki oleh pihak luar atau masyarakat luar

(outside).

Mmenurut Abraham dan Cox (2007), srtuktur kepemilikan publik dapat

dilihat dari perbandingan antara kepemilikan saham oleh pihak perusahaan

(internal) dengan kepemilikan saham oleh public (external). Hal ini serupa

dengan penelitian yang dilakukan Fathimiyah et al (2012) bahwa kepemilikan

publik  dapat diukur dengan cara membandinkan kepemilikan saham perusahaan

dan kepemilikan saham publik.

Pada penelitian Anisa dan Prastiwi (2012) ditemukan tidak adanya

pengaruh yang signifikan antara pengungkapan resiko dengan kepemilikan

publik, dikarenakan pada penelitian ini sample yang digunakan rata-rata

memiliki kepemilikan publik kecil, sebaliknya pada penelitian yang dilakukan
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oleh Fathimiyah et al (2012) menytakan bahwa adanya pengaruh positif antara

kepemilikan publik dengan pengungkapan resiko manajemen. Semakin tinggi

kepemilikan publik mengartikan bahwa semakin besarnya pula jumlah saham

yang dimiliki oleh pihak luar atau publik, publik senantiasa selalu menginkan

informasi yang jelas dan relevan pada perusahaan yang telah mereka

investasikan, dengan hal itu membuat para manager harus lebih terbuka dan

meningkatkan pengungkapan resiko manajemen. Kepemilikan publik

menambah tingkat pengawasan terhadap perusahaan, karena bukan hanya pihak

internal perusahaan yang akan memonitoring tata kelola perusahaan tetapi juga

pihak eksternal sebagai pemengang saham.

2.7 Ukuran Bank

Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuranperusahaan itu. Perusahaan besar

memiliki banyak pemegang kepentingan, oleh karena itu semakin besar pula

pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemengang kepentingan

(Amran et al, 2009). Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunkan total

penjualan, total asset, dan kapitalisasi pasar, semakin besar total penjualan, total asset

dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan (Sudarmadji dan

Sularto, 2007)
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Menurut Widjaja (2009) total asset mengambarkan kemampuan dalam mendanai

investasi yang menguntungkan dan kemampuan yang memperluas pasar serta memiliki

prospek kedepan yang baik. Bank yang sehat dapat dilihat dari kualitas asset yang baik.

Bank memliki kegiatan usaha yang lebih komplek yang mana nantinya mungkin

akan berdampak terhadap masyarakat luas dan lingkungannya, sehingga bank

mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasinya keranah publik. Semakin

besar ukuran Bank maka akan berdampak lebih besar terhadap perekonomian jika mana

oprasional Bank tidak berjalan dengan baik. Bank yang besar pula lebih diperhatikan

oleh mayarakat luas dimana akan membuat Bank yang memiliki ukuran besar lebih

cenderung mengungkapkan laporan keuangannya. Dalam studi empiris di Saudi Arabia

yang dilakukan oleh Alsaeed (2006) mengenai ukuran perusaan dengan pengungkapan

sukarela ditemukan pengaruh yang signifikan.

Dalam variabel ini ukuran bank sendiri diukur dengan logaritma natural (Ln)

dari total asset suatu Bank, hal ini dikarenakan besarnya total asset masing-masing

perusahaan memiliki besaran yang berbagai macam yang mana nantinya akan

menyebabkan nilai yang ektrim, untuk menghindari itulah maka total asset perlu di Ln

kan. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Hassan (2009) bahwa ukuran perusahaan

berhubungan dengan tingkat pengungkapan risiko manajemen pada perusahaan di UAE.
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2.8   Tingkat Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan

hutang, semakin besar rasio leverage maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah

perusahaan (Setrayini, 2011). Leverage yang telah digunakan sebagai proxy untuk

resiko terkait pengungkapan, dalam penelitian dan temuan menunjukkan hasil yang

beragam, berdasarkan teori stakeholder diharapakan adanya pemberian informasi

pengungkapan resiko agar dapat memberikan pembenaran dan penjelasan atas yang

terjadi sesunguhnya. Menurut Arman et al (2009) perusahaan diharapkan

mengungkapkan lebih banyak resiko dengan tujuan untuk menyediakan penilaian dan

penjelasan mengenai kejadian yang terjadi pada perusahaan.

Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih tinggi

dibandingkan struktur modal, kreditur dapat memaksa perusahaan untuk

mengungkapkan informasi lebih lanjut (Ahn dan Lee, 2004). Dikarenakan karena

perusahaan yang memiliki tingkat hutang lebih besar akan lebih rawan terkena resiko

yang berdampak tidak baik atau sebuah kerugian.

Perhitungan leverage memiliki berbagai ragam  metode diantaranya; debt to

equity, debt to asset ratio, debt service coverage, serta long term debt to total equity,

tetapi dalam penelitian ini peneliti memilih perhitungan debt to equity ratio. Dimana

debt to total equity menunjukan kemampuan bank untuk menjamin seluruh utangnya

dengan modal yang dimilikinya. Perusahaan yamg memiliki proporsi utang lebih tinggi

dalam struktur permodalan akan mempunyai biaya keagenan yang lebih tinggi, semakin

tinggi leverage perusahaan, semakin tinggi kemungkinan transfer kemakmuran dari
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kreditor kepada pemegang saham dan manajer, oleh karna itu perusahaan yang memiliki

leverage tinggi mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi perusahaan

dengan tepat dan luas (Mujiyono dan Nany, 2010).

2.8 Penelitian Sebelumnya

Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti sudah melihat dan membaca berbagai

penelitian yang membahas tentang Risk Management Disclosure sebelumnya dengan

berbagai macam variabel dan objek penelitian. Peneliti memilih beberapa penelitian

sebelumnya sebagai pendukung untuk melakukan penelitian ini.

Suhardjantro et al (2012), melakukan penelitian yang membahas tentang

pengaruh tata kelola perusahaan (corporate governance) terhadap tingkat

pengungkapan resiko manajemen. Pada penelitian ini mengunakan teknik purposive

sampling untuk memilih sample yang akan digunakan, sample diambil dari bank yang

terdaftar di BEI selama tahun 2007 hingga 2009, total sample yang digunakan sebanyak

60 bank yang telah memenuhi kriteria yang telah dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan

dalam penelitian. Variabel independen  pada penelitian ini antara lain ukuran dewan

komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komisaris wanita, latar belakang

pendidikan komisaris utama, latar belakang etnik komisaris utama, jumlah rapat dewan

komisaris, dan jumlah rapat komite audit independen. Variabel kontrol meliputi

leverange dan profitability. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini membuktikan

bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit

independen, dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

resiko menajemen, pada penelitian ini mengatakan bahwa semakin banyak jumlah
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komisaris yang berada di suatu organisasi dan melakukan pengawasan yang efektif akan

meningkatkan tekanan bagi para manager sehingga tingkat pengungkapan dan

transparasi laporan keuangan pun akan meningkat.

Pada penelitian yang dilakuka oleh Anisa dan Prastiwi (2012) melakukan

penelitian yang berfokus pada indikator-indikator yang dapat mempengaruhi

pengungkapan manajemen risiko. Sample yang digunakan sebanyak 77 peusahaan

nonkeuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa,

ukuran perusahaan dan leverage mempengaruhi tingkat pengungkan resiko manajemen.

Dipenelitian ini peneliti mengelompokan resiko pada perusahaan non-keuangan menjadi

enam bagian, yaitu: resiko keuangan, resiko oprasi, resiko kekuasaan, resiko teknologi,

resiko integritas, dan resiko strategi. Resiko keuangan merupakan resiko yang paling

sering diungkapkan pada sample yang diteliti oleh penulis karna pada bidang insdustri

bisnis bagian keuangan merupakan bagian yang paling penting untuk memastikan

perusahaan tetap dapat bisa berjalan, sedangkan resiko oprasi dan resiko teknologi

merupakan resiko yang persentasinya cukup rendah dalam hal pengungkapan.

Firazona (2011) melakukan penelitian yang berkonsentrasi dengan peranan

board directors terhadap tingkat pengungkapan risiko. Penelitian ini mengunakan

sample seluruh perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 sampai dengan tahun

2009, total sample yang telah memenuhi kriteria penelitian ini sebanyak 84 perusahaan.

Variabel independen pada penelitian ini antara lain ukuran dewan komisaris, proporsi

dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan latar

belakang etnis dewan komisaris. Variabel kontrol meliputi leverage dan profitability.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempengaruhi
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pengungkapan resiko, dikarenakan semakin besar kekuatan (power) yang dimiliki

dewan komisaris akan semakin besar mempengaruhi keputusan  manajemen dan disaat

dewan komisaris melakukan pengawasan dengan optimal akan meningkatkan tata

kelola perusahaan lebih baik dan membuat pengungkapan informasi menjadi lebih baik

dan lengkap.

Mohammad (2010) meneliti tentang hubungan mekanisme tata kelola

perusahaan dengan meningkatnya pengungkapan pada perusahaan di Malaysia. Sample

yang digunkan pada penelitian ini perusahaan yang terdaftar pada Bursa Malaysia

Listing Requiremente pada tahun 2002 dan tahun 2006, total sample yang digunakan

sebanyak 160 perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komisaris

independen, komite audit, dan perbedaan antara CEO dan Chaiman memiliki pengaruh

positif terhadap Risk Mangement Disclosure, dinyatakan pula pada penelitian ini bahwa

semakin banyak keluarga yang berada dalam struktur perusahaan akan menyebabkan

tingkat pengungkapan menjadi lebih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anindyata dan Nur  (2013) meneliti tentang

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Sampel yang

digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan yang listing di BEI pada tahun

2011 kecuali sektor keuangan, dari 449 perusahaan yang listing di BEI terdapat 72

perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan sehingga dikeluarkan dari populasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen dan ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko. Pada penelitian

ini menyatakan beberapa bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dapat

meningkatkan tingkat pengungkapan, diantaranya kehadiran dewan komisaris
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independen. Dengan adanya dewan komisaris independen akan membuat pengawasan

lebih optimal dan membuat informasi akan semakin banyak ditemukan dan nantinya

akan dituangkan pada pelaporan keuangan, dinyatakan pula pada penelitian ini ukuran

perusahaan juga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan resiko manejemen,

perusahaan besar peranggapan bahwa memberikan dan mengungkapkan informasi

mengenai perusahaan dengan jelas akan meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri.

Pada penelitian Fathimiyah et al (2012) berkonsentrasi dengan pengaruh struktur

kepemilikan dengan risk management disclosure, pada penelitian ini mengunakan

sample bank-bank di Indonesia yang telah terdaftar di BEI dan menerbitkan annual

reports pada tahun 2008-2010, total sample pada penelitian ini berjumlah 72 sample.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini ialah; kepemilikan manajemen,

kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik.

Hasil yang di dapatkan bahwa kepemilikan manajemen  menunjukan adanya pengaruh

positif  tehadap tingkat pengungkapan resiko manajemen, semakin tinggi kepemilikan

manajemen dalam suatu perusahaan menyebabkan semakin tinggi tingkat tanggung

jawab manajemen dalam penggambilan keputusan dan membuat manajemen

menjelaskan atau mengungkapkan resiko menjadi lebih luas. Kepemilikan institusi

asing maupun domestic juga dapay mempengaruhi risk management disclosure dengan

kehadiran dari para manajer-manajer luar dengan perusahaan membuat tingkat

permintaan akan informasi akan semakin meningkat yang membuat semakin tinggi pula

risk management disclosure. semakin tinggi kepemilikan public atau kepemilikan pihak

luar dapat menyebabkan semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk di
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ungkapkan, dengan ini hasil penelitian menytakan bahwa secara bersama-sama

(simultan) ke-empat variabel mempengaruhi risk management disclosure.

Adnan et al (2011) meneliti tentang ada tidaknya  peranan corporate governance

terhadap risk management information disclosure pada perbankan di Malaysia. Sample

yang digunakan pada penelitian ini bank-bank yang aktif dari tahun 1996 sampai

dengan 2005 di Malaysia, total sample yang digunakan sebanyak 120. Variabel yang

digunakan pada penelitian ini  terdiri dari separate leadership structure, proportion of

independen non-executife directors on the board, board size, directors ownership, block

ownership dan institutional ownership, dan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran

perusahaan dan leverage. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel yang

terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi resiko manajemen

adalah terpisahnya ketua perusahaan dengan ceo, komposisi dewan komisaris

independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusi.  Dinyatakan bahwa

ukuran dewan komisaris yang lebih besar menjadi lebih baik karena meningkatnya

jumlah koneksi pada perusahaan dapat meningkatkan pengawasan sehingga informasi

resiko manajemen dapat meningkat
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Table 2.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

n
o

Judul
Penelitian

Sample Variabel
Metode
yang di
gunakan

Hasil
Perbedaan dengan
penelitaian yang di

lakukan

1. Peran
Coporate
Governance
dalam=prak
tik Risk
Disclosure
pada
perbankan
di
Indonesia.

Djoko
Suharjanto et
al
(2012)

Perbankan
yang listing
di Bursa
Efek
Indonesia
tahun 2007-
2009

Dependen
:
Risk
Managem
ent
disclosure

Independen:
- Ukuran dewan

komisaris
- Proporsi

komisaris
independen

- Proporsi
komisaris wanita

- Latar belakang
pendidikan
komisaris utama

- Jumlah rapat
dewan komisaris

- Jumlah rapat
komite audit

- Latar belakang
etnik komisaris
utama

- Proporsi komite
audit independen

Kontrol:
- Leverange
- Probabilitas

Analisis
regresi
berganda

Postif (+)
- ukuran dewan

komisaris
- jumlah rapat

dewan komisaris
- proporsi komite

audit
independen

- leverange

Negatif(-)
- proporsi

komisaris
independen

- proporsi
komisaris
wanita

- latar belakang
pendidikan
komisaris utama

- junlah rapat
komite audit

- latar belakang
etnik komisaris
utama

- probabilitas

Variabel
Independen:
- ukuran dewan

komisaris
- komposisi

komisaris
independen

- reputasi auditor
eksternal

- komite audit
Variabel Kontrol
- ukuran

perusahaan
- Leverange
- Kepemilikan

publik
Tahun penelitian
pada penelitian ini
meneliti data
laporan keuangan
terbaru tahun 2011-
2013

2. Analisis
Faktor yang
Mempengha
rui
Pengungkap
an Risk
Managemen
t Disclosure
(studi
empiris
pada
perusahaan
non-
keuangan
yang
terdaftar di
BEI tahun
2010)
Windi
Gesssy
Anisa,
Andri
Prastiwi
(2012)

Perusahan
non-
keuangan
yang
terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia
tahun 2010

Dependen
:
Risk
managem
ent
disclosure

Independen:
- Leverange
- Jenis industry
- Tingkat

probabilitas
- Struktur

kepemilikan
publik

- Ukuran
perusahaan

Analisi
regresi
berganda

Positif (+)
- Leverange
- Ukuran

perusahaan

Negatif (-)
- jenis industry
- tingkat

probabilitas
- Struktur

kepemilikan
publik

Variabel
Independen:
- ukuran dewan

komisaris
- komposisi

komisaris
independen

- reputasi auditor
eksternal

- komite audit
Variabel Kontrol
- ukuran

perusahaan
- Leverange
- Kepemilikan

publik
Objek penelitian:
sektor Perbankan di
Indonesia
Tahun penelitian
pada penelitian ini
meneliti data
laporan keuangan
terbaru tahun 2011-
2013
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n
o

Judul
Penelitian

Objek
penelitian

Variabel
Metode
yang di
gunakan

Hasil
Perbedaan dengan
penelitian yang di

lakukan

3. Peran Board
of Directors
dalam Risk
Disclosure
Pada
Perbankan
di Indonesia

Firazona
(2011)

Perbankan
di
Indonesia
yang
terdaftar di
BEI tahun
2007-2009

Dependen
:
Risk
disclosure

Independen:
- Ukuran dewan

komisaris
- Proporsi

komisaris
independen

- Latar belakang
pendidikan dewan
komisaris

- Latar belakang
etnis dewan
komisaris

Kontrol:
- Leverange
- Probabilitas

Analisis
regresi
berganda

Positif (+)
- ukuran dewan

komisaris

Negatif (-)
- dewan komisaris

independen
- latar belakang

pendidikan
dewan

- latar belakang
etnis dewan
komisaris

Variabel dependen:
Risk management
disclosure
Variabel
Independen:
- ukuran dewan

komisaris
- komposisi

komisaris
independen

- reputasi auditor
eksternal

- komite audit
Variabel Kontrol
- ukuran

perusahaan
- Leverange
- Kepemilikan

publik
Tahun penelitian
pada penelitian ini
meneliti data
laporan keuangan
terbaru tahun 2011-
2013

4. Corporate
Governance
Mechanisms
and Extent
of
Disclosure
Evidence
from listed
Companies
in Malaysia

Wan Izyani
Adilah Wan
Mohammad
(2010)

Perusahaan
yang listed
di Malaysia

Dependen
:
Disclosur
e index as
a proxy
for
corporate
governanc
e

Independen:
- Independen non-

executive
directors

- Audit commite
- Separe CEO and

chaiman
- Family member

on the board
Kontrol:
- Leverange

Analisis
regresi
berganda

Positif (+)
- Independen

executive
directors

- Audit commite
- Separe CEO

and chairman

Negatif (-)
- Family mamber

Variabel dependen:
Risk management
disclosure
Variabel
Independen:
- ukuran dewan

komisaris
- komposisi

komisaris
independen

- reputasi auditor
eksternal

- komite audit
Variabel Kontrol
- ukuran

perusahaan
- Leverange
Objek penelitian:
Sektor perbankan di
Indonesia
Tahun penelitian
pada penelitian ini
meneliti data
laporan keuangan
terbaru tahun 2011-
2013
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n
o

Judul
Penelitian

Objek
penelitian

Variabel
Metode
yang di
gunakan

Hasil
Perbedaan dengan
penelitaian yang di

lakukan

5. Pengaruh
karakteristi
k
perusahaan
terhadap
tingkat
pengungkap
an resiko

Anindyarta
Adi
Wardhana
Nur
(2013)

Perusahaan
non-
keuangan
yang
terdaftar di
bursa efek
Indonesia
tahun 2011

Dependen
:
Tingkat
pengungk
apan
resiko

Independen:
- Struktur

perusahaan
- Dewan komisaris

independen
- Komite audit

independen
- Kualitas audit

eksternal
- Leverange
- Ukuran

perusahaan
- Jenis industry

Analisis
regresi
berganda

Positif (+)
- Ukuran dewan

komisaris
independen

- Ukuran
perusahaan

Negatif (-)
- Struktur

perusahaan
- Komite audit

independen
- Kualitas audit

eksternal
- Leverange
- Jenis industry

Variabel dependen:
Risk management
disclosure
Variabel
Independen:
- ukuran dewan

komisaris
- komposisi

komisaris
independen

- reputasi auditor
eksternal

- komite audit
Variabel Kontrol
- ukuran

perusahaan
- Leverange
- Kepemilikan

publik
Objek penelitian:
Sektor perbankan di
Indonesia
Tahun penelitian
pada penelitian ini
meneliti data
laporan keuangan
terbaru tahun 2011-
2013

6. Struktur
Kepemilika
n Terhadap
Risk
Managemen
t Disclosure
(studi
survey
industry
perbankan
yang listing
di BEI)

Venny
Fathimiyah,
Rudi
Zulfikar
Fara
Fitriyani

(2012)

Industry
perbankan
di
Indoenesia
yang listing
di BEI
tahun 2008-
2009

Dependen
:
Risk
managem
ent
disclosure

Independen:
- Kepemilikan

manajemen
- Kepemilikan

institusi domestik
- Kepemilikan

institusi asing
- Kepemilikan

publik

Analisis
regresi
linier

Positif (+)
- Kepemilikan

manajemen
- Kepemilikan

institusi domestic
- Kepemilikan

institusi asing
- Kepemilikan

public
-

Variabel
Independen:
- ukuran dewan

komisaris
- komposisi

komisaris
independen

- reputasi auditor
eksternal

- komite audit
Variabel Kontrol
- ukuran

perusahaan
- Leverange
- Kepemilikan

publik
Tahun penelitian
pada penelitian ini
meneliti data
laporan keuangan
terbaru tahun 2011-
2013
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n
o

Judul
Penelitian

Objek
penelitian

Variabel
Metode
yang di
gunakan

Hasil
Perbedaan dengan
penelitaian yang di

lakukan

7. Corporate
Governance
and Risk
Managemen
t
Information
Disclosure
in
Malaysian
listed Bank

Adnan et al
(2011)

Bank yang
listing di
Malysia
tahun 1996
– 2005

Dependen
:
Risk
managem
ent
disclosure

Independen:
- Separate

leadership
structure

- independent non-
executive
directors on the
board

- Board size
- Directors

ownership
- Block ownership
- Institution

ownership

Analisis
regresi
berganda

Positif (+)
- Separate

leadership
structure

- independent non-
executive
directors on the
board

- Board size
- Block ownership
- Institution

ownership
- Directors

ownership

Variabel dependen:
Risk management
disclosure
Variabel
Independen:
- ukuran dewan

komisaris
- komposisi

komisaris
independen

- reputasi auditor
eksternal

- komite audit
Variabel Kontrol
- ukuran

perusahaan
- Leverange
- Kepemilikan

Publik
Tahun penelitian
pada penelitian ini
meneliti data
laporan keuangan
terbaru tahun 2011-
2013

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengungkapan resiko

seperti yang telah dijabarkan diatas, penelitian-penelitian diatas digunakan bagi penulis

sebagai pedoman untuk melakukan penelitian ini seperti cara perhitungan, hasil

penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang terdapat dimasing-masing penelitian.

2.10  Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti apakah ada pengaruh hubungan

beberapa variable terhadap pengungkapan managemen resiko yang dilakukan didalam

sektor perbankan di Indonesia, dimana variable-variabel yang digunakan pada

penelitian ini diambil dari refrensi penelitian-peneliatian sebelumnya.

Kerangka pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Penelitian

Variabel Independen

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Hubungan ukuran dewan komisaris dengan Risk Management Disclosure
Dewan komisaris merupakan inti dari tata kelola perusahaan. Menurut

Sembiring (2005), jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap

pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Jumlah dewan  komisaris yang

lebih besar diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kepada kinerja perusahaan,

sehingga secara langsung akan meningkatkan kineeja para manajer ataupun

karyawan, dengan seperti itu diharapkan akan menyebabkan meningkatnya

pengungkapan informasi yang lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengarahkan kepada hipotesis pertama yaitu:

Ho : Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Risk

Management Disclosure

Risk Management Disclosure

Good Corporate Governance:
1. Ukuran Dewan Komisaris
2. Komisaris Independen
3. Reputasi Auditor External
4. Komite audit

Variabel Kontrol:
1. Ukuran Bank
2. Leverage
3. Kepemilikan publik
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Ha : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap Risk Management

Disclosure

2.11.2 Hubungan  komisaris independen dengan Risk Management Disclosure

Pengawasan adalah hal utama yang patut dilakukan untuk terciptanya

lingkungan kerja yang optimal dan efektif. Begitu pula pada peranan pengawasan

dewan komisaris dibutuhkan seuatu pengawasan yang berdiri sendri untuk

memastikan dan meningkatkan pengendalian. Adanya komisaris independen dapat

meningkatkan reputasi yang berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif yang

akan menimbulkan meningkatnya tingkat kepatuhan akan mengungkapkan informasi

yang berkualitas. Chen dan Jaggi (2000) menyatakan bahwa adanya pengaruh

komisaris independen terhadap pengungkapan, hasil yang sama juga dinyatakan pada

penelitian yang dilakukan oleh Anindyata dan Nur (2013). Semakin banyak dewan

komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan informasi

termasuk Risk Management. Berdasarkan hal itulah peneliti mengarahkan kepada

hipotesis kedua yaitu:

Ho : Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Risk

Management Disclosure

Ha : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Risk Management

Disclosure

2.11.3 Hubungan Reputasi auditor external dengan Risk Management Disclosure

Dalam era globalisasi saat ini reputasi merupakan salah satu faktor menunjang

kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga terlebih lagi lembaga keuangan

seperti Bank. Dimana Bank merupakan lembaga yang didasari oleh kepercayaan.
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Dengan menggunakan kantor akuntan yang bereputasi tinggi akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat, didasari oleh reputasi berasal dari prestasi yang dimiliki

kantor akuntan tersebut ditambah reputasi auditor external yang tinggi cenderung

akan mendorong dan memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan

informasi yang lebih luas, karena dengan mengungkapkan informasi yang luas dapat

menjaga nama baik dari KAP itu sendiri. Auditor Big-4 dapat meningkatkan kualitas

mekanisme pengawasan internal yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan

dengan auditor non Big-4 (Cohen et al,  2004 ). Baros et al (2013) menemukan

hubungan positif antara Big-4 perusahaan audit dengan pengungkapan informasi

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengarahkan pada hipotesis ketiga,

yaitu:

Ho : Penggunaan auditor external yang berkualitas (KAP Big4) tidak berpengaruh

signifikan terhadap Risk Management Disclosure

Ha : Pengunaan auditor external yang berkualias (KAP Big4) berpengaruh signifikan

terhadap Risk Management Disclosure

2.11.4 Hubungan Komite Audit dengan Risk Management Disclosure

Dengan adanya komite audit maka akan mebuat pengawasan lebih optimal dan

membatu dewan direksi untuk mengoptimalkan tata kelola perusahaan. Dengan

adanya komite audit akan memberikan tekanan yang lebih pada pihak manajemen

yang akan membuat manajemen akan lebih transparan dalam pengungkapan

informasi perusahaan.  Ho dan Wong (2001) membuktikan bahwa adanya hubungan
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pengaruh antara keberadaan komite audit dengan tingkat pengungkapan. Hasil yang

sama juga diperlihatkan pada penelitian Barako et al (2006) adanya pengaruh yang

kuat antara komite audit dengan tingkat pengungkapan pada perusahaan yang berada

di Kenyan. Berdasarkan uraian hal diatas oenulis mengarahkan kepada hipotesis

keempat, yaitu:

Ho : Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Risk Management

Disclosure

Ha : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Risk Management Disclosure
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah ukuran dewan

komisaris, komisaris independen, reputasi auditor external, komite audit, ukuran bank,

tingkat Leverage dan kepemilikan publik dapat mempengharui pengungkapan

manajement resiko suatu bank. Oleh karena itu objek penelitian ini ialah industri

perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan annual reports

pada tahun 2011-2013.

3.2 Metode pengambilan sample

3.2.1 Populasi dan sample

Populasi adalah keselurahan kelompok orang, kejadian, atau hal yang menarik

untuk peneliti dalam melakukan investigasi dan mencari kesimpulan berdasarkan

sample statistik (Sekaran dan Bougie, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh Bank yang terdapat di Indonesia.

Metode dalam pengambilan sample penelitian ialah teknik purposive sampling

yaitu sample dipilih berdasarkan ketersedian informasi dan kesesuaian dengan

kriteria yang telah ditentukan dalam penelitiaan ini (Sekaran dan Bougie 2013).
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Kriteria Pengambilan sample adalah sebagai berikut:

1. Telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013

2. Menerbitkan Laporan Keuangan dari tahun 2011-2013 secara lengkap

3. Tidak mengalami delisting

4. Memiliki data-data yang lengkap yang terkait dengan variabel penelitian dan

memiliki data-data yang lengkap sehingga penelitian dapat dilakukan

3.3 Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris data dengan pengujian hipotesis.

Pengujian  hipotesis merupakan alat untuk menguji apakah pernyataan yang dihasilkan

dari kerangka teoritis berlaku saat dilakukan penelitian (Sakaran dan Bougie, 2013).

Dalam pengujian hipotesis menjelaskan hubungan antar variabel dependen dengan

variabel independen.

3.4 Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

merupakan data yang telah dikumpulkan peneliti yang merupakan data yang

dipublikasikan dalam statistik maupun jurnal, dan informasi yang tersedia dari sumber

yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, tersedia dari dalam atau luar organisasi

serta data-data yang berguna bagi peneliti (Sekaran dan Bougie 2013).

Data skunder dalam penelitian ini ialah laporan tahunan, peneliti melakukan tiga

tahun laporan tahunan yaitu tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diambil dari situs
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Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan dari situs masing-masing perusahaan

sample.

3.5 Metode pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Dokumentasi yang telah dilakukan dengan cara mengumpulkan data-daa sekunder

yang diperlukan selanjutnya data tersebut diamati dan dikelola untuk menjadi

sebuah informasi, data yang diperoleh melalui pembacaan dari pelaporan atau

informasi yang terkait dengan penelitian ini.

2. Library Reaserch yaitu mencari data dan mengumpulkan data dari literature yang

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti saat ini, atau data sekunder yang

dapat dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan, yaitu dengan cara

mengumpulkan bahan-bahan berupa teori-teori yang berasal dari literature yang

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Diamana data tersebut daoat berupa

dokumen-dokumen, buku-buku, atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

3.6 Oprasi variabel

3.6.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen pada penelitian ini ialah Risk Management Disclosure. Risk

Management Disclosure (Y) dapat diartikan sebagai pengungkapan atas resiko-resiko

yang telah dikelola atau cara untuk mengelola resiko-resiko yang telah terjadi maupun

mungkin terjadi dalam suatu organisasi.  Bagaimana sebuah organisasi dapat

mengendalikan resiko yang berkaitan dengan efek dimasa yang akan datang.
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Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kepatuhan sektor

perbankan di Indonesia dalam hal pengungkapan managemen resiko yang mana resiko-

resiko terdiri dari, sebagai berikut:

1. Resiko kredit

2. Resiko Oprasional

3. Resiko likuiditas

4. Resiko kepatuhan

5. Resiko hukum

6. Resiko reputasi

7. Resiko strategi

8. Resiko Pasar

Dimana pengujuian dilakukan dengan cara memberikan score:

DSCORE BY = ∑
Sumber: Suhardjanto, et al  (2012)

Keterangan:

DSCOREBY = Skor pengungkapan resiko manajemen bank B pada tahun Y

MAXby = Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada tahun Y

i = item dalam framework

SCOREBY = Skore untuk i,  bank B pada tahun Y
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3.6.2 Variabel Bebas (Independen)
Dalam penelitian ini mengunakan empat variabel independen yaitu ukuran

dewan komisaris, dewan komisaris independen, reputasi auditor eksternal, dan komite

audit.

3.6.2.1 Ukuran dewan komisaris
Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam sebuah

perusahaan, baik yang berasal dari internal perusahaan ataupun eksternal. Ukuran

dewan komisaris diukur dengan mengunakan indikator jumlah anggota dewan

komisaris baik yang berasal dari internal maupun eksternal suatu perusahaan.

(Suhardjanto et al, 2012) .

3.6.2.2 Dewan komisaris independen
Dewan komisaris independen adalah Jumlah dewan komisaris independen dalam

suatu perusahaan. Dewan komisaris Independen yang berasal dari luar atau berdiri

sendiri  diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terkait pengungkapan managemen

resiko perusahan. Dewan Komisaris independen sendiri dihitung berdasarkan jumlah

anggota independen yang ada.

3.6.2.3 Reputasi Auditor Eksternal

Kualitas auditor external disini dimaksudkan pemelihan Kantor Akuntan Publik

dari Bank itu sendiri, baik menggunakan KAP Big4 atau tidak mengunakan jasa KAP

Big4.
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Pada penelitian ini kualitas auditor diukur dengan mengunakan variabel dummy,

untuk auditor external yang termasuk kategori Big4 akan diberi kode 1, sedangkan

selain Big4 akan diberi kode 0. (Wardhana dan Cahyonowati, 2013)

3.6.2.4 Komite Audit
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertangung jawab kepada

dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris

seperti yang dicantumkan pada keputusan Bapepam nomor KEP-643/BL/2012.

Pada penelitian ini komite audit dihitung dengan cara indikator jumlah anggota

komite dalam sebuah perusahaan. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 orang

anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan

publik. (Wardhana dan Cahyonowati, 2013)

3.6.3 Variabel Kontrol
Dalam penelitian ini ada tiga variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran

perusahaan, leverage, dan kepemilikan publik.

3.6.3.1 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah hal yang penting dalam suatu tindakan pengungkapan

resiko managemen, perusahan yang berukuran besar akan memiliki informasi yang

lebih kompleks dan luas. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan

logaritma natural (Ln) dari total asset suatu Bank. Dengan rumus sebagai berikut:

Ukuran perusahaan = Ln Total asset

Sumber: Fathimiyah et al (2012)
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3.6.3.2 Leverage

Leverage didalam penelitian ini mengabarkan hubungan antara hutang terhadap

modal, dimana bank dapat menangulangi atau mengcover hutangnya dengan modal

yang ia miliki.

Leverage dihitung menggunakan rumus:

total utangtotal modal
Sumber: Suhardjanto et al (2012)

3.6.3.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemelikan saham perusahaan oleh masyarakat

umum atau pihak luar (Febriantina, 2010).  Dimana sebagain besar saham perusahaan

dimiliki oleh pihak luar.

Kepemilikan publik diukur dengan rumus:

∑ ℎ∑ ℎ 100%
Sumber: Fathimiyah et al (2012)

3.7 Metode Analisis Data

Analis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan

pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan mengunkan bantuan program Eviews

7.  Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk
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memastikan bahwa data dan penaksiran koefisien efisien. Uji asumsi klasik meliputi uji

normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.8 Model penelitian

Dalam penelitian ini mengunakan model regresi berganda yang menyatakan

bahwa diduga variabel indepnden, yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris

independen, reputasi auditor external, komite audit,  ditambah dengan ukuran bank,

Leverage, dan kepemilikan publik sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap

variabel dependen, yaitu Risk Management Disclosure.

Adapun model penelitian untuk pengujian dalam penelitian ini adalah:

RMDi,t = 0 + 1 BSIZEi,t + 2 IND_COMMi,t + 3 DRAEi,t + 4 AUD_COMi i,t + 5

FSIZEi,t + 6 LEVi,t + 7 PUB_OWNERi,t + 

Keterangan:

1. RMDi,t : Risk Management Disclosure

2. BSIZEi,t : Ukuran Dewan Komisaris

3. IND_COMMi,t : Dewan Komisaris Independen

4. DRAEi,t : Reputasi Audit

5. AUD_COMi,t : Komite Audit

6. FSIZEi,t : Ukuran Perusahaan (firm size)

7. LEVi,t : Tingkat leverange

8. PUB_OWNERi,t : Kepemilikan Publik
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9.  : Koefisien Regresi

10.  : Error

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji model. Koefisien determinasi (R2)

mengukur sebera jauh kemampuan model dalam menerengkan variasi variabel

dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan

oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar

model. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-varieabel independen hampir

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variasi variabel

dependen (Ghozali, 2013).

3.9 Teknik pengelolaan data

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga

menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang

dilihat dari nilai rata-rata atau mean, mediam, modus, standart deviasi, nilai

maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2013).

3.9.2 Uji normalitas

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data tersebut terdistribusi

normal. Uji normalitas dapat diuji dengan mengunakan dua cara, yaitu dengan

histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bara adalah uji statistic untuk mengetahui
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apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis

data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal, dengan menggunakan

rumus:

Jarque-Bara = + ( )
Data terdistribusi normal jingka angka Jarque-Bara di atas sebesar 2 atau  nilai

probabilitas lebih dari 5%  maka data dapat disimpulkan berdistribusi normal

(Winarno, 2011).

3.9.3 Analisis Data Panel

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi

dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Widarjono,

2007).

Metode common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk

mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross

section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar

waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode Ordinary Least Square

(OLS) untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi

common effect. Dalam pendekatan common effect tidak memperhatikan dimensi

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama

dalam berbagai kurun waktu Widarjono (2007).

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini
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didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama

antar waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan

bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono,

2007). Model ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy Variables

(LSDV).

Metode random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan metode fixed

effect model yang mengunakan variabel semu, sehingga model mengalami

ketidakpastian. Dengan tidak digunakan variabel semu, random effect model

menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek

(Winarno, 2011).

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, maka

dilakukan dua uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk

menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effect atau fixed

effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan penggunaan model

fixed effect atau random effect (Gujarati, 2006)

1. Uji Chow (common effect dan fixed effect)

Hipotesis : Ho:1 = 2 = … = i (intercept sama)

H1: sekurang-kurangnya ada 1 intercept yang

berbeda

Statistic uji: F =
( )/ ( )( )/ ( ) ~ F ∝; db1; db2

Keputusan: Tolak Ho jika Fhitung > F;db1;db2 atau jika nilai

probability cross-section Chi-square < o,o5
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Kesimpulan: jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari

pada common effect

2. Uji Hausman (fixed effect dan random effect)

Hipotesis :Ho : ∈ (τi xit) = 0 atau random effect model adalah

model yang tepat

H1 : ∈ (τi xit)  0 atau fixed effect model adalah model

yang tepat

3.10.4 Uji asumsi klasik

3.10.4.1 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri

atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). Tujuan dari Uji

Multikolonieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan

adanya korelasi anatar variabel independen (Winarno, 2011). Kondisi terjadinya

multikolinier ditunjukkan dengan berbagai informasi sebagai berikut:

1. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan

2. Dengan menghitung koefisiennya rendah, maka tidak terdapat

multikolinieritas.

3. Dengan melakukan regresi auxiliary.
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Jika hasil koefisien korelasi diatas 0,85 maka dapat diduga terdapat

masalah multikolinieritas dalam model, namun sebaliknya jika nilai koefisien

korelasi dibawah 0,85 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas (Gujarati,

2006).

3.10.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi memiliki

asumsi antara lain: (1) residual (ei) memiliki nilai rata-rata nol, (2) residual memiliki

varian yang konstan atau var (ei) = 2, dan (3) residual suatu observasi tidak saling

berhubungan dengan residual observasi lainnya atau cov(ei,ej) = 0, sehingga

menghasilkan estimator yang BLUE. Apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang

terpengaruh hanyalah slope estimator dan ini tidak membawa konsekuensi serius

dalam analisis ekonometris. Sedangkan apabila asumsi (2) dan (3) dilanggar, maka

akan membawa dampak serius bagi prediksi dengan model yang dibangun

(Winarno, 2011).

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah

satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat probabilitas Chi Square.

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas Widarjono (2007).

3.10.4.3 Uji otokorelasi

Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual

observasi lainnya (Winarno, 2011). Uji ini betujuan untuk menguji apakah dalam
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model regresi linear ada koorelasi antara kesalahan penggangu pada periode t

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (tahun sebelumnya) (Ghozali, 2013).

Dalam pengujian otokorelasi terdapat dua cara pengujian untuk mengetahui ada

atau tidaknya otokorelasi dalam sebuah data, yaitu uji Durbin-Watson dan Uji

Breusch-Godfrey. Pada penelitian ini penulis mengunakan uji Durbin-Watson.

Penentuan  pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson dengan melihat nilai

Durbin-Watson apabila nilai diantara 1,54 sampai dengan 2,46 maka tidak ada

masalah otokorelasi, namun jika nilai Durbin-Watson dibawah 1,54 maka terdapat

korelasi positif atau jika lebih dari 2,46 maka terdapat korelasi negatif.

3.11 Teknik Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan bukti apakah hipotesis yang telah

dibuat diterima atau ditolak. Analisis linear berganda dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh antara dua atau lebih dari variabel bebas terhadap variabel

terikat. Pengujian hipotesis pada penelitian ini mengunakan cara sebagai berikut :

3.11.1 Pengujian Parsial ( Uji-t)

Pengujian parsial dengan uji-t dimaksudkan untuk menguji kuat atau tidaknya

pengaruh masing-masing variabel b;ebas terhadap variabel terkait. Pengujian ini

dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat nilai t-hitung dan nilai probabilitas.

Dalam  pengujian ini uji t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Probalities
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Value digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat signifikansi dari suatu

variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Bila Probalities Value lebih besar daripada taraf signifikan derajat keyakinan

(0,05) berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara

individual terhadap variabel independen. (H0 tidak dapat ditolak)

2. Bila Probalities Value lebih kecil dariada taraf signifikan derajat keyakinan

(0,05) berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas secara

individual terhadap variabel indepanden. (Ho dapat ditolak)

3.11.2 Pengujian Simultan ( Uji-F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian F dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai f-statistik dan nilai

probabilitas. Dalam penelitian ini uji F dilihat dari besaran nilai f untuk

mendapatkan kesimpulan hipotesis. Dengan ketentuan peneriman atau penolakan

hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Bila Probalities Value lebih besar daripada taraf signifikan derajat keyakinan

(0,05) berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara simultan

terhadap variabel independen. (H0 tidak dapat ditolak)

2. Bila Probalities Value lebih kecil dariada taraf signifikan derajat keyakinan

(0,05) berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas secara simultan

terhadap variabel indepanden. (Ho dapat ditolak)
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011 hingga tahun 2013. Berdasarkan metode

purposive sampling, maka terdapat 25 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria,

dengan rincian sebagai berikut:

Table 4.1

Penentuan sampel

Kriteria Sampel Jumlah
Populasi perusahaan perbankan di BEI tahun 2011-2013 37
Perusahaan yang tidak memiliki kriteria: (12)
Tidak memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian (10)
Tidak menerbitkan annual report sampai tahun 2013 (2)
Jumlah sample akhir 25
Periode pengamatan 3
Jumlah pengamatan 75

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.1  dijelaskan bahwa sebanyak 25 perusahaan perbankan yang

menjadi sample pada  penelitian, berikut ini adalah nama-nama bank yang menjadi

sample pada penelitian ini:
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Tabel 4.2

Daftar Objek Penelitian

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan
1 BABP Bank ICB Bumi Putra
2 BBNI Bank Negara Indonesia
3 BEKS Bank Pundi Indonesia
4 BMRI Bank Mandiri
5 BSWD Bank of India Indonesia
6 MCOR Bank Windu Kentjana
7 SDRA Bank Himpunan Sodara’06
8 BBNP Bank Nusantara Perahyangan
9 BINA Bank Ina Perdana
10 BNGA Bank CIMB Niaga
11 BTPN Bank Tabungan Pensiunan
12 MEGA Bank Mega
13 BBCA Bank Central Asia
14 BBTN Bank Tabungan Negara
15 BJBR Bank Jabar Banten
16 BNII Bank International Indonesia
17 BVIC Bank Victoria
18 BBKP Bank Bukopin
19 BNLI Bank Permata
20 INPC Bank Artha Graha Intenational
21 BDMN Bank Danamon
22 BMAS Bank Maspion Indonesia
23 BSIM Bank Sinarmas
24 MAYA Bank Mayapada
25 PNBN Bank Panin Indonesia

Sumber: Bursa Efek Indonesia

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata (Mean),

nilai tengah (Median), nilai maksimal, nilai minimal dan standart deviasi dalam

penelitian dengan alat bantu statistik Eviews 7. Statistik deskriptif meliputi

frekuensi, rata-rata dan standar deviasi yang memberikan informasi deskriptif

tentang suatu data (Sekaran dan Bougie, 2011). Hasil dari ringkasan perhitungan
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tersebut ditampilkan pada tabel 4.3 dibawah ini, sedangkan hasil lengkapnya

dapat dilihat pada lampiran I:

Table 4.3

Hasil Statistik Deskriptif

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Berdasarkan Table 4.3  di atas, diketahui bahwa risk management disclosure

terendah ialah sebesar 25%, nilai tertinggi ialah 100%, dan rata-rata risk management

disclosure ialah sebesar 75% dengan standar deviasi sebesar 25.91%. Hasil tersebut

dapat menyatakan bahwa pengungkapan resiko manajemen dalam perusahaan

perbankan di Indonesia dalam periode 2011 sampai dengan 2013 tergolong cukup baik.

Risk Management Disclosure dalam penelitian ini diperoleh dari skor total

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah pengungkapan

yang diwajibkan. Resiko yang wajib diungkapkan tersebut meliputi 8 resiko, yaitu

resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko

reputasi, resiko stratejik, dan resiko kepatuhan, yang dicantumkan di  PBI nomer

11/25/PBI/2009

RMD BSIZE IND_COMM DRAE AUD_COM FSIZE LEV PUB_OWNER
Mean 0.750000 4.893333 2.746667 0.586667 4.093333 17.28267 8.641067 21.32240
Median 0.875000 5.000000 3.000000 1.000000 4.000000 17.81000 8.440000 18.15000
Maximum 1.000000 9.000000 5.000000 1.000000 6.000000 20.41000 15.01000 50.33000
Minimum 0.250000 2.000000 1.000000 0.000000 3.000000 14.15000 4.370000 1.760000
Std. Dev 0.259124 1.759709 0.973893 0.495748 1.129139 1.740843 2.282896 14.39337
Observation 75 75 75 75 75 75 75 75
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Tabel 4.4

Tingkat Pengungkapan Resiko Manejemen

Jenis Resiko Perbankan yang Mengungkapkan (%)
Resiko Kredit 100%
Resiko Pasar 90.60%

Resiko Likuiditas 94.60%
Resiko Oprasional 93%

Resiko Hukum 60%
Resiko Reputasi 58.60%
Resiko Strategik 48%

Resiko Kepatuhan 58.60%
Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa resiko keuangan merupakan

resiko yang paling besar diungkapkan, yaitu meliputi: resiko kredit, resiko pasar,

resiko likuiditas, dan resiko oprasional dikarenakan resiko keuangan merupakan

resiko yang bersifat paling sensitif dalam dunia perbankan. Sedangkan resiko

yang paling memiliki persentasi paling kecil ialah resiko strategik, kurangnya

bank mengungkapkan bagaimana cara bank dapat merespon perubahan

lingkungan bisnis berserta cara mengatasi kompotitornya membuat

pengungkapan manajemen resiko strategi bank masih terbilang kecil.

Pada tabel 4.3 menunjukan perhitungan statistik deskriptif pada variabel

independen dan kontrol dalam penelitian ini yang terdiri dari, ukuran dewan

komisaris (BSIZE), dewan komisaris independen (IND_COMM), reputasi

auditor eksternal (DRAE), dan komite audit (AUD_COM). Variabel kontrol

terdiri dari ukuran perusahan (FSIZE), leverage (LEV), dan kepemilikan publik

(PUB_OWNER).
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Bedasarkan hasil tabel 4.3 deskriptif , jumlah observasi pada perusahaan

perbankan adalah 75 dengan periode pengamatan 2011-2013, diketahui bahwa:

a. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota yang menjabat

sebagai dewan komisaris didalam suatu perusahaan. Nilai rata-rata

ukuran dewan komisaris ialah sebesar 4,893333 dewan komisaris dengan

standar deviasi sebasar 1,759709 maka data memiliki sebaran yang

bervariasi, semakin besar nilai sebarannya dapat diartikan data semakin

bervariasi. Dalam penelitian ini Bank Permata merupakan bank yang

memiliki ukuran dewan komisaris tertinggi sebanyak 9 orang,

sedangkan yang paling rendah sebanyak 2 orang dimiliki oleh bank ICB

Bumiputra. Rentang data cukup dekat dengan nilai tengah sebesar

5.000000 dan data ini terdistribusi negatif (mean < median).

b. Dewan komisaris independen merupakan jumlah anggota dewan

komisaris yang bersifat independen.  Nilai rata-rata dewan komisaris

independen ialah sebesar 2,746667 dengan nilai standar deviasi sebasar

0,973893 maka data memiliki variasi nilai yang sama, semakin kecil

nilai sebarannya dapat diartikan variasi nilai data semakin sama. Nilai

maksimum sebasar 5,000000 yaitu Bank Permata, sedangkan nilai

minum sebasar 1,000000 dimiliki oleh beberapa Bank seperti, Bank of

India dan Bank windu. Rentang data cukup dekat dengan nilai tengah

sebesar 3.000000 dan distribusi data negatif (mean < median).
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c. Reputasi auditor external didalam penelitian ini merupakan variabel

dummy dimana skor “1” diberikan ketikan auditor eksternal bank

merupakan KAP big-4, dan skor “0” diberikan ketika auditor eksternal

bank non-KAP big4. Nilai rata-rata DRAE ialah sebesar 0,586667

dengan standar deviasi 0,495748 maka data memiliki variasi nilai yang

sama, semakin kecil nilai sebarannya dapat diartikan variasi nilai data

semakin sama. Dan distribusi data pada DRAE adalah negatif (mean <

median)

d. Komite audit mengambarkan sebarapa banyak jumlah anggota komite

audit dalam bank. Nilai rata-rata AUD_COM ialah sebesar 4,093333

dengan standar deviasi sebesar 1,129139 maka data memiliki sebaran

yang bervariasi, semakin besar nilai sebarannya dapat diartikan data

semakin bervariasi. Nilai tertinggi pada KOMAUD sebesar 6,000000

dimiliki oleh Beberapa bank, antara lain Bank Mandiri, Bank Danamon,

Bank Jabar Banten, dan Bank Danamon. Nilai terendah pada

AUD_COM sebesar 3,000000 dimiliki oleh beberapa bank, terdiri dari

Bank ICB Bumiputra, Bank Cental Asia, Bank Nusantara, Bank Pundi,

Bank Ina Perdana, Bank International Indonesia, Bank of India, Bank

Victoria, Bank windu, Bank Mega, Bank Himpunan Saudara 1996.

Retang data cukup dekat dengan nilai tengah sebesar 4.000000 dan data

AUD_COM berdistribusi positif (mean > median).

e. Variabel  FSIZE atau ukuran perusahaan diperoleh dari nilai logaritma

natural total asset. Rata-rata FSIZE sebesar 17,282267 dengan standar
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deviasi 1,740843 maka data memiliki sebaran yang bervariasi, semakin

besar nilai sebarannya dapat diartikan data semakin bervariasi. Nilai

terendah dimiliki oleh Bank Ina Perdana sebesar 14,15000 dan nilai

tertinggi dimiliki oleh Bank Mandiri sebesar 20,41000. Rentang data

cukup dekat dengan nilai tengah sebesar 17.81000  dan data berdistribusi

negatif (mean < median)

f. Variabel Leverage dalam penelitian ini diukur dengan debt to ratio yaitu

total hutang dibagi dengan total modal. LEV mencerminkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi hutangnya dengan modal yang bank miliki.

Nilai rata-rata LEV ialah sebesar 8,641067 dengan besaran stadar deviasi

adalah 2,282896 maka data memiliki sebaran yang bervariasi, semakin

besar nilai sebarannya dapat diartikan data semakin bervariasi. Nilai

tertinggi LEV sebesar 15,01000  yang dimiliki Bank Artha Graha. Nilai

terendah LEV sebesar 4,370000 dimiliki oleh Bank of India. Rentang

data cukup dekat dengan nilai tengah 8.440000 dan LEV berdistribusi

positif (mean > median)

g. Kepemilikan publik atau PUB_OWNER dilihat dari besaran nilai saham

yang dimiliki publik atau pihak luar dalam suatu bank, diukur dengan

cara saham publik dibagi dengan total saham. Niali rata-rata

PUB_OWNER sebesar 21,32240 dengan besaran nilai standar deviasi

14.39337 maka data memiliki sebaran yang bervariasi, semakin besar

nilai sebarannya dapat diartikan data semakin bervariasi. Nilai tertinggi

PUB_OWNER sebesar 50,33000 dimiliki oleh Bank Central Asia dan
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nilai terendah dimiliki Bank Tabungan Negara sebesar 1,760000.

Rentang  data cukup jauh dengan nilai tengah sebesar 18.15000 dan data

berdistribusi positif (mean > median).

4.2.2 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi

normal atau tidak dengan mengunakan pengujian Jarque-Bera. Jarque-Bera

adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, dimana

uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan

dengan apabila datanya bersifat normal. Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera

sebagai berikut (Winarno, 2011) :

Ho : Residual data berdistribusi normal

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal

Data terdistribusi normal apabila nilai Jarque-Bera di bawah angka 2

atau probabilitas lebih dari 5% (0,05) maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya

data berdistribusi normal (Winarno, 2011). Hasil keseluruhan uji normalitas

secara lengkap disajikan dalam lampiran. Dibawah ini merupakan ringkasan

hasil uji normalitas berdasarkan model yang digunakan pada penelitian ini:
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Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output Eviews, Diolah oleh penulis

Berdasrkan Table 4.6  dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang

digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut

dapat dilihat dari nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yang menyatakan bahwa

Ho tidak dapat ditolak yang artinya data telah terdistribusi secara normal.

4.2.3  Uji asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan hasil regresi yang

bisa dipertangungjawabkan. Dalam analisis regresi, agar memenuhi syarat

sebagai model harus mempunyai hasil yang tidak bias atau Best Linier Unbiased

Estimator (BLUE). Model yang telah mencapau BLUE merupakan model yang

telah bersifat non-multikolinieritas, non-heteroskedastisitas, dan non-
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autokorelasi sehingga model dapat digunakan sebagai alat estimasi yang baik

dan tidak memiliki variabel independen yang bias (Winarno, 2011). Hasil

pengujian asumsi klasik secara lengkap disajikan dalam lampiran.

4.2.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar

variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang

terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). Tujuan dari

Uji Multikolonieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi anatar variabel independen (Winarno, 2011). Untuk

menguji terdapat atau tidaknya multikolinieritas didalam penelitian ini

digunakan metode perhitungan koefisien korelasi antar variabel independen.

Jika koefisien diatas 0,85 maka patut diduga adanya masalah multikolinieritas

dalam model dan sebaliknya jika dibawah 0,85 maka tidak ada multikolinier

didalam model (Gujarati, 2003). Berikut ini ialah ringkasan hasil uji

multikolinieritas, disajikan pula pada lampiran II.
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Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinieritas

RMD BSIZE
IND_COM
M DRAE AUD_COMFSIZE LEV

KPUB_OWNE
R

RMD 1.000000 0.100022 0.274437 0.328738 0.213612 0.387983 -0.005168 0.231245
BSIZE 0.100022 1.000000 0.788316 0.351532 0.501559 0.575682 -0.006766 -0.028054
IND_COMM 0.274437 0.788316 1.000000 0.228022 0.378167 0.441742 0.174140 0.146462
DRAE 0.328738 0.351532 0.228022 1.000000 0.190555 0.694493 -0.080084 0.140778
AUD_COM 0.213612 0.501559 0.378167 0.190555 1.000000 0.471072 -0.191756 0.070405

FSIZE 0.387983 0.575682 0.441742 0.694493 0.471072 1.000000 -0.090790 0.146882
LEV -0.005168 -0.006766 0.174140 -0.080084 -0.191756 -0.090790 1.000000 -0.032954
PUB_OWNE
R 0.231245 -0.028054 0.146462 0.140778 0.070405 0.146882 -0.032954 1.000000

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat hasil korelasi antar variabel independen

kurang dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah

multikolinieritas karena tidak ada satupun data yang memiliki nilai korelasi melebihi

0,85.

4.2.3.2 Uji Heteroskedasitas

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas atau

tidak salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat probabilitas Chi

Square. Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). Berikut

ini adalah hasil ringkasan uji heterosdastisitas, selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran III.
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Tabel 4.6

Hasil Uji Hetroskedastisitas

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Chi Squares dari

Obs*R-Square sebesar 24,28109 dengan Prob. Chi-Square sebesar 0,8909 lebih

besar dari 0,05, yang artinya bahwa model bebas dari masalah

heterokedastisitas.

4.2.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi

dengan residual observasi  lainnya (Winarno, 2011). Uji ini menguji apakah

dalam model regresi linear ada koorelasi antara kesalahan penggangu pada

periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (tahun sebelumnya)

(Ghozali, 2013).  Dalam penelitian ini, uji otokorelasi yang digunakan adalah uji

Durbin-Watson (D-W). Dasar ketentuan pengambilan keputusan pada uji

Durbin-Watson yaitu dengan melihat nilai Durbin-Watson stat. Apabila nilai

tersebut diantara 1,54 sampai dengan 2,46 maka tidak ada masalah otokorelasi.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.563222 Prob. F(34,40) 0.9550

Obs*R-squared 24.28109 Prob. Chi-Square(34) 0.8909

Scaled explained SS 16.90466 Prob. Chi-Square(34) 0.9937
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namun jika nilai Durbin-Watson stat kurang dari 1,54 terdapat masalah korelasi

positif atau jika lebih dari 2,46 ada korelasi negatif. Berikut ini adalah ringkasan

hasil uji autokorelasi, selengkapnya dapat dilihat di lampiran IV.

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

Uji nilai Hasil pengujian
Durbin-Watson 1.919957 Bebas dari Autokolerasi

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Pada tabel 4.9  dapat dilihat bahwa model penelitian memiliki

nilai probabilitas Durbin-Watson sebesar 1.919957. Model dinyatakan

bebas atau tidak ada masalah Autokorelasi jika probabilitas diantara 1,54

dan 2,46 maka dapat disimpulkan model penelitian ini terbebas dari

Autokorelasi karena diduga tidak adanya korelasi anatara anggota

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu.

4.3. Analisis Data Panel

Penelitian ini mengunakan model regresi yang mengabungkan time series dan

cross section atau disebut juga data panel, hal ini dikarenakan pada penelitian ini

terdapat banyak perusahaan dan memiliki periode waktu lebih dari satu tahun. Dalam

data panel terdapat tiga model regresi yang berbeda yaitu Common Effect, Fixed Effect,

dan Random Effect. Untuk dapat menentukan model regresi mana yang tepat pada

penelitian ini hal terdapat dua uji yang akan dilakukan. Uji yang pertama ialah uji Chow
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dan yang kedua uji Hausan. Uji Chow dilakukan untuk dapat memilih model rregresi

antara Common Effect dan Fixed Effect, sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk

memilih model regresi antara Fixed Effect dan Random Effect.

4.3.1 Penentuan Model Data Panel

Dalam penetapan model data panel, langkah pertama yang dilakukan

adalah uji Chow untuk  menentukan apakah model regresi Common Effect atau

Fixed Effect, jika pada hasil mendapatkan bahwa modelnya yaitu Fixed Effect

maka harus melakukan pengujian kedua yaitu uji Hausman untuk memastikan

apakah model regresi Fixed Effect atau Random Effect yang lebih tepat dalam

penentuan model.  Berikut ini ialah ringkasan pengujian uji Chow dan uji

Hausman dalam penelitian ini, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran V dan

VI.

Tabel 4.8

Hasil Uji Chow dan Hausman

Uji Probabilitas Kesimpulan
Chow 0.0000 Fixed Effect Model
Hausman 0.1280 Random Effect Model

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Hasil pada tabel 4.10  diatas menunjukan bahwa nilai Cross-section Chi-

square sebesar 0,0000 hal tersebut menunjukan bahwa uji Chow menolak Ho,

karena ProbChisq < 0,05 yang berarti meyatakan bahwa model Fixed Effect adalah

model yang lebih baik. Setelah mendapatkan hasil uji Chow maka perlu
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melakukan pengujian yang kedua yaitu uji Hausman diamana hasil

pengujiannya sebesar 0,1280 hal ini menunjukan bahwa hasil uji Hausman

menerima Ho, karena ProbChisq > 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa Random

Effect Model adalah model yang tepat.

4.4 Hasil Persamaan Data Panel

Pada pengelolahan data yang dilakukan penulis mengunakan alat bantu statistik

Eviews 7, telah dijelaskan pada point diatas model regresi apa yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu Random Effect Model. Analisis regresi digunakan dalam penelitian

ini untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel

independen (Winarno, 2011).

Dengan persamaan regresi berganda yang telah diolah dengan bantuan alat

statistik Eviews 7.  Berikut ini ringkasan kesimpulan pengolahan data analisis regresi

berganda, data lengkap dapat dilihat pada lampiran VII.
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Table 4.9

Hasil Regresi Berganda Data Panel

Variabel Dependen: Risk Management Disclosure

Variabel Koefisient Std. Error t-statistik Prob. kesimpulan
C -0.594331 0.470224 -1.263932 0.2106 -
BSIZE -0.107623 0.031121 -3.458176 0.0009 Ada pengaruh
IND_COMM 0.140351 0.048760 2.878382 0.0054 Ada pengaruh
DRAE 0.030443 0.094891 0.320816 0.7493 Tidak ada pengaruh
AUD_COM 0.017428 0.032519 0.535933 0.5938 Tidak ada pengaruh
FSIZE 0.079562 0.031498 2.525901 0.0139 Ada pengaruh
LEV 0.000816 0.013251 0.061587 0.9511 Tidak ada pengaruh
PUB_OWNER 0.000665 0.002524 0.263489 0.7930 Tidak ada pengaruh
R-squared 0.258918 F-statistic 3.344053
Adjusted R-squared 0.181492 Prob(F-statistic) 0.004080

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

4.4.1 Analis Regresi Persamaan Penelitian

Berdasarkan table 4.11, maka bentuk persamaan regresi data penel yang

terbentuk adalah sebagai berikut:

RMDi,t = -0.594331 -0.107623 BSIZEi,t + 0.140351 IND_COMMi,t + 0.030443

DRAEi,t + 0.017428 AUD_COMi,t + 0.079562 FSIZEi,t + 0.000816 LEVi,t +

0.000665 PUB_OWNERi,t

Dengan persamaan tersebut maka interprestasi model penelitian sebagai berikut:

a. Koefisien konstanta perusahaan perbankan menunjukan nilai -0.594331 yang

memberikan indikasi bahwa jika nilai variabel independen (BSIZE,

IND_COMM, DRAE, AUD_COM) dan variabel kontrol (FSIZE,
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LEV,PUB_OWNER) bernilai konstan, maka niali Risk Management Disclosure

(RMD) akan mengalami penurunan sebesar -0.594331

b. Koefisien regresi ukuran dewan komisaris (BSIZE) sebesar -0.107623. Hal ini

memiliki arti bahwa ukuran dewan komisaris (BSIZE) memiliki hubungan

negatif terhadap RMD. Hubungan ini mengindikasikan bahwa nilai BSIZE

mengalami peningkatan sebesar 1% maka rata-rata nilai RMD akan mengalami

penurunan sebesar -0.107623 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.

c. Koefisien regresi dewan komisaris independen (IND_COMM) sebesar

0.140351. Hal ini  memiliki arti bahwa dewan komisaris independen

(IND_COMM) memiliki hubungan positif  terhadap RMD. Hubungan ini

mengindikasikan bahwa nilai IND_COMM  mengalami peningkatan sebesar 1%

maka rata-rata nilai RMD akan mengalami penimgkatan  sebesar 0.140351

dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.

d. Koefisien regresi reputasi auditor eksternal (DRAE)  sebesar 0.030443. Hal ini

memiliki arti bahwa reputasi auditor eksternal (DRAE)  memiliki hubungan

positif  terhadap RMD. Hubungan ini mengindikasikan bahwa nilai DRAE

mengalami peningkatan sebesar 1% maka rata-rata nilai RMD akan mengalami

penimgkatan  sebesar 0.030443 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.

e. Koefisien regresi komite audit (AUD_COM)  sebesar 0.017428. Hal ini

memiliki arti bahwa reputasi komite audit (AUD_COM) memiliki hubungan

positif  terhadap RMD. Hubungan ini mengindikasikan bahwa nilai AUD_COM

mengalami peningkatan sebesar 1% maka rata-rata nilai RMD akan mengalami

penimgkatan  sebesar 0.017428 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.
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f. Koefisien regresi ukuran perusahaan (FSIZE)  sebesar 0.079562. Hal ini

memiliki arti bahwa reputasi ukuran perusahaan (FSIZE) memiliki hubungan

positif  terhadap RMD. Hubungan ini mengindikasikan bahwa nilai FSIZE

mengalami peningkatan sebesar 1% maka rata-rata nilai RMD akan mengalami

peningkatan  sebesar 0.079562 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.

g. Koefisien regresi tingkat Leverage (LEV)  sebesar 0.000816. Hal ini  memiliki

arti bahwa reputasi tingkat Leverage (LEV) memiliki hubungan positif  terhadap

RMD. Hubungan ini mengindikasikan bahwa nilai LEV  mengalami

peningkatan sebesar 1% maka rata-rata nilai RMD akan mengalami peningkatan

sebesar 0.000816 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan.

h. Koefisien regresi kepemilikan public (PUB_OWNER)  sebesar 0.000665. Hal

ini  memiliki arti bahwa reputasi tingkat kepemilikan public (PUB_OWNER)

memiliki hubungan positif  terhadap RMD. Hubungan ini mengindikasikan

bahwa nilai PUB_OWNER  mengalami peningkatan sebesar 1% maka rata-rata

nilai RMD akan mengalami peningkatan  sebesar 0.000665 dengan asumsi

variabel lain dinyatakan konstan.

4.4.2 koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur apakah kualitas model

sudah baik atau belom untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel depeden. Salah satunya adalah dengan melakukan

uji Goodness of fit dari model yang kita buat dengan menghitung koefisien
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determinasi yang dilambangkan dengan R2 (Winarno, 2011).  NIlai koefisien

determinasi adalah interval nol sampe satu. Bedasarkan hasil yang ditunjukan

pada tabel 4.11  nilai Adjusted R-squared adalah 0.181492. Artinya seluruh

variabel independen yang terdiri BSIZE, IND_COMM, DRAE, dan AUD_COM

dan variabel kontrol FSIZE, LEV, dan PUB_OWNER mampu menjelaskan

variabel RMD sebesar 18,14%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain, selain

variabel yang disertakan dalam pengujian ini.

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial dengan uji-t dimaksudkan untuk menguji kuat atau

tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait. Uji t

ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas masing-masing koefisien regresi

dalam penelitian ini. Jika  nilai probabilitas  koefisien kurang dari tingkat

signifikan 5% atau 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan bila nilai probabilitas

koefisien lebih dari 0,05 maka Ho diterima. Setelah melakukan pengujian

didapatkan hasil sebagai berikut:

Peranan corporate pengaruh..., Nuranggi Najogi, Ak.-IBS, 2014



79

Tabel 4.10

Hasil Uji T

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

4.5.1.1 Variabel Independen

Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama sebagai berikut:

Ho1 : Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure

Ha1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.12, variabel BSIZE terhadap RMD

memiliki nilai t-statistik -3.458176. Nilai negatif menunjukan bahwa BSIZE

memiliki pengaruh yang negatif. Sedangkan nilai probabilitas sebesar 0.0009

lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 (0.05 < 0.0009) yang artinya H01 ditolak.

Variabel Koefisien Std. Error t-statistik Prob
BSIZE -0.107623 0.031121 -3.458176 0.0009
IND_COMM 0.140351 0.048760 2.878382 0.0054
DRAE 0.030443 0.094891 0.320816 0.7493
AUD_COM 0.017428 0.032519 0.535933 0.5938
FSIZE 0.079562 0.031498 2.525901 0.0139
LEV 0.000816 0.013251 0.061587 0.9511
PUB_OWNER 0.000665 0.002524 0.263489 0.7930
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Hal ini membutktikan bahwa secara parsial BSIZE memiliki pengaruh

signifikan terhadap RMD.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua sebagai berikut:

Ho1 : Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Risk

Management Disclosure

Ha1 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.12, variabel IND_COMM terhadap

RMD memiliki nilai t-statistik 2.878382. Nilai positif menunjukan bahwa

IND_COMM memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan nilai probabilitas

sebesar 0.0054 lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 (0.05 < 0.0054) yang

artinya H02 ditolak. Hal ini membutktikan bahwa secara parsial IND_COMM

memiliki pengaruh signifikan terhadap RMD.

Pengujian Hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga sebagai berikut:

Ho1 : Reputasi auditor eksternal  tidak berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure
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Ha1 : Reputasi auditor eksternal berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.12, variabel DRAE  terhadap RMD

memiliki nilai t-statistik 0.320816. Nilai positif menunjukan bahwa DRAE

memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan nilai probabilitas sebesar 0.7493

lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 (0.05 < 0.7493) yang artinya Ho3 tidak

dapat ditolak. Hal ini membutktikan bahwa secara parsial DRAE tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap RMD.

Pengujian Hipotesis keempat

Hipotesis keempat sebagai berikut:

Ho1 : Komite Audit  tidak berpengaruh terhadap Risk Management Disclosure

Ha1 : Komite Audit  eksternal berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.12, variabel AUD_COM  terhadap RMD

memiliki nilai t-statistik 0.535933. Nilai positif menunjukan bahwa AUD_COM

memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan nilai probabilitas sebesar 0.5938

lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 (0.05 < 0.5938) yang artinya H03 tidak

dapat ditolak. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial AUD_COM  tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap RMD.

Peranan corporate pengaruh..., Nuranggi Najogi, Ak.-IBS, 2014



82

4.5.1.2 Variabel Kontrol

Untuk variabel kontrol ukuran perusahaan (FSIZE) menunjukan nilai t-

statistik sebesar  2.525901 dengan probabilitas diatas tingkat signifikan 0.05

(0.05 > 0.0139). Hal ini menunjukan bahwa FSIZE berpengaruh signifikan

terhadap RMD. Sedangkan variabel Leverage (LEV) menunjukan nilai t-

statistik sebesar 0.061587 dengan probabilitas diatas tingkat signifikan 0.05

(0.05 > 0.9511). Hal ini menunjukan bahwa LEV tidak berpengaruh

terhadap RMD. Lalu variabel kepemilikan public (PUB_OWNER)

menunjukan nilai t-statistik sebesar  0.263489 dengan probabilitas diatas tingkat

signifikan 0.05 (0.05 > 0.7930). Hal ini menunjukan bahwa PUB_OWNER

tidak berpengaruh terhadap RMD.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan utuk melihat pengaruh variabel

independen pada model regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh

atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan

menggunakan significance level 0,05 ( = 5%). Seperti yang telah dicantumkan

pada table 4.11 nilai probabilitas sebesar 0.004080 lebih kecil dari 0.05

(0.004080 < 0.05). Hal ini menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris,  dewan

komisaris independen, reputasi auditor eksternal, komite audit, ukuran

perusahaan, leverage, dan kepemilikan public secara bersama-sama berpengaruh

terhadap Risk Management Disclosure.
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4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Variabel Independen

4.6.1.1 Pengaruh ukuran dewan komisaris Terhadap Risk
Management Disclosure

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan atau khusus dengan anggaran dasar serta

memberikan nasihat kepada Direksi. Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya

jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Suhardjanto et al,

2012).

Pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan ukuran

dewan komisaris terhadap pengungkapan resiko manajemen dengan dilihat dari

nilai signifikan 0.0009 (ρ value < α 0.05). Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Suhardjanto et al (2012) bahwa ukuran dewan komisaris

berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen resiko, sesuai dengan teori

stakeholder dimana para dewan komisaris memastikan bahwa para pemegang

saham mendapatkan hak atas informasi yang lengkap dan transparan dalam hal

ini ialah informasi bagaimana perusahaan menangulangi resiko yang mungkin

atau sudah terjadi atau disebut juga manajemen resiko perusahaan. Hasil negatif

menandakan bahwa semikin besar/banyak dewan komisaris maka pengungkapan

akan semakin kecil, sebaliknya semakin kecil/sedikit dewan komisaris maka

pengungkapan akan semakin besar. Hal ini disebabkan pada tiga tahun terakhir

sesuai dengan periode pada penelitian ini beberapa perusahaan cenderung
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mengurangi jumlah dewan komisaris, salah satu faktornya karena gaji ataupun

tunjangan setiap dewan komisaris pada perusahaan perbankan tergolong cukup

tinggi yang mana membuat beban Bank menjadi lebih besar. Keberadaan dewan

komisaris pada Bank belakangan ini bukan dilihat dari jumlah melainkan dilihat

dari kebutuhan Bank itu sendiri akan kemampuan dan kehadiran dewan

komisaris. Sehingga hubungan antara pengungkapan manajemen resiko terkait

dengan ukuran dewan komisaris adalah lebih bersifat kualitas setiap dewan

komisaris bukan kuantitas.

4.6.1.2 Pengaruh ukuran dewan komisaris independen  terhadap Risk
Management Disclosure

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemengang

saham pengendali setra bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya

(Pedoman Umum Good Corporate Governance, 2006).

Pada penelitian ini menunjukan bahwa dewan komisaris independen

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap  pengungkapan manajemen

resiko, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0.140351 dan tingkat

signifikan sebasar 0.0054 (ρ value < α 0.05). Hasil pemelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Anindyata dan Nur (2013) bahwa semakin

banyak dewan komisaris independen akan meningkatkan pengungkapan

manajemen resiko, sebagaimana yang dinyatakan di dalam teori agensi

penerapan pengawasan yang diterapkan dalam mekanisme good corporate
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governance dalam perusahaan membuat pengawasan akan berjalan lebih efisien

dan mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi, salah satu pengawasan disini

ialah pengawasan independen yang dilakukan para dewan komisaris independen

kepada para direksi yang membawahi para manager untuk memberikan

informasi yang relevan dan terbuka kepada para pemgang saham dan pihak-

pihak terkait. Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk

memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada

berbagai peraturan dan kententuan yang berlaku (Daniri, 2006).

Keberadaan dewan komisaris independen akan meningkatkan

pengawasan menjadi lebih tinggi serta monitor yang lebih efektif. Serta dengan

adanya dewan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan terhadap

tindakan yang dilakukan oleh dewan eksekutif dan memonitoring tindakan

manajer untuk perlindungan pemengang saham Mohammad (2010).

4.6.1.3 Pengaruh reputasi auditor eksternal terhadap Risk
Management Disclosure

Auditor dengan reputasi baik disini dimaksudkan KAP Big-4 dimana

memiliki kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui

teknologi sehingga meningkatkan kemungkinan untuk menemukan pelanggaran

dalam sistem akuntansi (Siregar dan Utama, 2006). Perusahaan audit besar (Big-

4) akan memberikan informasi yang berkualitas dan lebih transparan tentang

kejadian yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan karena informasi yang

mereka keluarkan akan berdampak pada nama baik mereka (Aljanadi, 2013).
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Berdasarkan hasil hipotesis diatas menunjukan bahwa reputasi auditor

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen resiko dilihat dari nilai

signifikan sebsar 0.7493 (ρ value > α 0.05).  Hasil tersebut sejalan dengan

penelitian yang dilakukan  Anindyata dan Nur (2013) yang juga tidak

menemukan adanya pengaruh reputasi auditor eksternal terhadap pengungkapan

manajemen resiko. Pengaruh tidak sinigfikan didaptkan karena dialam praktek

audit sendiri dewasa ini baik KAP big-4 maunpun non KAP big-4 menerapkan

kualitas metode audit yang sama, ditambah lagi perbankan merukan industri

yang dikenal dengan sebutan highly regulated industry sehingga membuat KAP

tidak terlalu memberikan tekanan pada setiap Bank kecuali memang sebelumnya

terdapat masalah atau keraguan akan Bank tersebut. Selain itu auditor eksternal

memiliki fokus audit, di dunia perbankan salah satu fokus yang paling di cermati

ialah laporan keuangan Bank, sedangkan laporan manajemen resiko terdapat

pada laporan tahunan Bank, sehingga auditor eksternal dapat dikatakan bukan

salah satu tolak ukur sejauh apa sebuah Bank mengungkapkan laporan

manjemen resikonya.

4.6.1.4 Pengaruh komite audit terhadap Risk Management Disclosure

Dalam keputusan ketua BAPEPAM dan LK nomer KEP-634/BL/2012

menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan

bertangung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan

tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris

independen. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas
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pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme

check and balance, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan

perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI,

2010).

Hasil penelitian ini menjunjukan tidak adanya pengaruh signifikan

terhadap komite audit dengan pengungkapan manajemen resiko dilihat dari

tingkat signifikan sebesar 0.5938 (ρ value > α 0.05). Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad (2010)

pada perusahan di Malaysia tidak terbukti di perusahaan Indonesia. Pada

penilitian ini dapat dilihat bahwa jumlah/banyaknya anggota komite audit tidak

terdapat pengaruh atas pengungkapan manajemen resiko yang dilakukan oleh

Bank di Indonesia. Jumlah anggota yang banyak bukan sebagai tolak ukur dalam

sebuah keberhasilan kegiatan atau proses pengawasan, dilihat dari tidak

signifikannya komite audit pada pengungkapan manajemen resiko, komite audit

sendiri berfungsi sebagai komite yang memeriksa dan memberikan pengawasan

terhadap proses pelaporan keuangam dan kendali internal pada suatu

perusahaan, dengan ditemukannya hasil yang tidak signifikan dalam penelitian

ini dapat dikatakan kinerja komite audit kurang berjalan secara efisien dan

optimal dalam menjalankan tugasnya.
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4.6.2 Pengaruh Variabel Kontrol (Ukuran perusahan; Leverage;
Kepemilikan Publik) terhadap Risk Management Disclosure

Dalam penelitian ini variabel kontrol ukuran perusahaan dikur dengan

logaritma natural total asset setiap perusahaan. Dalam penelitian ini menunjukan

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan

manajemen resiko, dapat dilihat dari nilai signifikan 0.0139 (ρ value < α 0.05).

Hal ini menandakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pula

pengungkapan manajemen resiko, sebaliknya semakin kecil perusahaan maka

semakin kecil pula pengungkapan manajemen resiko. Hasil ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Prastiwi (2012) yang menyatakan

bahwa adanya hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan manajemen

resiko dan hasil pengujian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan

bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dari

perusahaan kecil, dan untuk mengurangi biaya keagenan perusahaan besar akan

memberikan informasi yang lebih luas dibandingan dengan perusahaan kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan di UEA oleh Hassan (2009) bahwa ukuran

perusahaan berpenggaruh terhadap pengungkapan terbukti pula di Indonesia.

Namun pada variabel kontrol leverage ditemukan bahwa tidak memiliki

pengaruh terhadap pengungkapan resiko pada perusahaan, hal ini dapat dilihat

dari nilai signifikan sebesar 0.9511 (ρ value > α 0.05). Pengukuran tingkat

leverage diukur dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio). Begitu pula pada

variabel kontrol kepemilikan publik ditemukan bahwa variabel kepemilikan
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publik tidak memiliki pengaruh signifikan tehadap tingkat pengungkapan

manajemen resiko dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.0139 (ρ value > α

0.05) ini menandakan kepemilikan publik bukan salah satu faktor pendorong

meningkatnya pengungkapan atas manajemen resiko. Perhitungan kepemilikan

publik dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki publik

dengan seluruh saham yang beredar.

4.7 Implikasi Manajerial

Pada penelitian ini penulis ingin melihat peranan Good Corporate

Governace terhadap tingkap pengungkapan manajemen resiko pada industri

perbankan tahun 2011-2013 yang dilihat dari beberapa komponen GCG antara

lain dewan komisaris, komisaris independen, reputasi auditor, dan komite audit.

Pada penelitian ini terbukti bahwa dewan komisaris dan komisaris independen

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan manajemen

resiko. Perusahaan yang memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik dan

melakukan tugas secara optimal akan memberikan dampak terhadap

pengungkapan informasi atas perusahaan itu sendiri. Pengawasan yang baik

akan memberikan tekanan kepada para direksi dan manager untuk dapat

menjalankan kegiatan perusahaan dengan efektif dan efisien, yang dimana

nantinya di harapkan sebuah hasil yang dapat memuaskan para pemegang saham

(stakeholder) dan para pihak-pihak yang terkait. Keberadaan pengawasan yang

bersifat independen pula sangat dibutuhkan jika mana perusahaan ingin
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meningkatkan keterbukaan atau pengungkapan atas sebuah informasi, pihak-

pihak independen yang tidak berasal dari bagian internal perusahaan akan lebih

bersifat objektif dalam pengambilan sebuah keputasan dan juga memberikan

saran, sehingga kegiatan check and balance dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sedangkan pada variabel lain seperti reputasi auditor dan komite audit dapat

dikatakan bukan sebagai tolak ukur akan tingkat pengungkapan manajemen

resiko.

Pada penelitian ini juga dikatakan perusahaan yang besar akan lebih

mengungkapkan informasi mengenai manajemen resiko daripada perusahaan

kecil. Pada prakteknya dewasa ini perusahaan besar dalam artian disini

perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar akan lebih dituntut untuk

memberikan informasi mengenai perusahaan termasuk bagaimana perusahaan

mengelola resiko yang mungkin atau sudah terjadi di dalam perusahaan, selain

itu perusahaan besar akan lebih manarik perhatian calon investor untuk

menanamkan dana atau saham di dalam perusahaan tersebut, dengan

memberikan informasi yang luas dan terbuka merupakam nilai tambah untuk

meningkatkan kepercayaan bagi para investor.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure, maka diketahui bahwa ukuran dewan komisaris dapat

mempengaruhi atas pengungkapan resiko manajemen resiko yang

dilakukan oleh Bank di Indoensia.

2. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Risk Management

Disclosure, maka diketahui bahwa dewan komisaris independen dapat

mempengaruhi atas pengungkapan resiko manajemen resiko oleh Bank

di Indonesia.

3. Reputasi auditor external tidak bepengaruh terhadap Risk Management

Disclosure, maka dapat dikatakan bahwa reputasi auditor ekternal

bukanlah tolak ukur atas terjadinya pengungkapan manajemen resiko

oleh Bank di Indonesia.

4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Risk Management Disclosure,

maka dapat dikatakan bahwa komite audit bukanlah tolak ukur atas

terjadinya pengungkapan manajemen resiko oleh Bank di Indonesia.
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5. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Risk Management Disclosure,

maka diketahui bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi atas

pengungkapan manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank di

Indonesia.

6. Leverage tidak bepengaruh terhadap Risk Management Disclosure, maka

dapat dikatakan bahwa leverage bukanlah tolak ukur atas terjadinya

pengungkapan manajemen resiko oleh Bank di Indonesia.

7. Kepemilikan publik tidak bepengaruh terhadap Risk Management

Disclosure, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikian publik bukanlah

tolak ukur atas terjadinya pengungkapan manajemen resiko oleh Bank di

Indonesia.

8. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 diketahu bahwa tingkat kepatuhan

Bank dalam melakukan pengungkapan manajemen resiko atau Risk

Management Disclosure sebesar 75%.

5.2 keterbatasan dan Saran

5.2.1 Ketebatasan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan dalam

penelitian, antara lain:

1. Peneliti hanya menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris

independen, reputasi audit, dan komite audit sebagai pengukur

tingkat pengungkapan manajemen resiko pada perusahaan

perbankan.

Peranan corporate pengaruh..., Nuranggi Najogi, Ak.-IBS, 2014



93

2. Peneliti melakukan perhitungan pengungungkapan manajemen resiko

secara subjektif dengan mengunakan metode skoring yang dapat

dilihat pada lampiran.

3. Peneliti hanya menggunakan sample Bank di Indonesia yang

terdaftar di BEI

5.2.2 Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat saran

untuk peneliti di masa yang akan datang  yaitu :

1. Peneliti selanjutnya dapat mengukur faktor pengungkapan

manajemen resiko dengan pengukuran lain selain variabel yang

sudah diteliti pada penelitian ini, misalnya seperti ukuran direksi di

karenakan direksi merupakan orang yang langsung turun dalam

membawahi para manager untuk menjalankan oprasional perusahaan.

2. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian pengungkapan

atas resiko secara lebih terperinci untuk pengungkapan masing-

masing jenis resiko.

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan sample lain, seperti

sektor non-keuangan di Indonesia atau membandingkan dengan

sektor keuangan di Negara lain.
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LAMPIRAN I

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Date: 06/30/14

Time: 21:45

Sample: 2011 2013

RMD BSIZE IND_COMM DRAE AUD_COM FSIZE LEV PUB_OWNER

Mean 0.750000 4.893333 2.746667 0.586667 4.093333 17.28267 8.641067 21.32240

Median 0.875000 5.000000 3.000000 1.000000 4.000000 17.81000 8.440000 18.15000

Maximum 1.000000 9.000000 5.000000 1.000000 6.000000 20.41000 15.01000 50.33000

Minimum 0.250000 2.000000 1.000000 0.000000 3.000000 14.15000 4.370000 1.760000

Std. Dev. 0.259124 1.759709 0.973893 0.495748 1.129139 1.740843 2.282896 14.39337

Skewness -0.421501 0.447947 0.170276 -0.351995 0.553044 -0.037122 0.495190 0.211258

Kurtosis 1.695443 2.078103 2.365631 1.123900 1.889177 1.781978 3.049147 1.642984

Jarque-Bera 7.539132 5.164123 1.619999 12.54797 7.679243 4.653406 3.072712 6.312541

Probability 0.023062 0.075618 0.444858 0.001885 0.021502 0.097617 0.215164 0.042584

Sum 56.25000 367.0000 206.0000 44.00000 307.0000 1296.200 648.0800 1599.180

Sum Sq. Dev. 4.968750 229.1467 70.18667 18.18667 94.34667 224.2595 385.6595 15330.51

Observations 75 75 75 75 75 75 75 75
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LAMPIRAN II

HASIL UJI MUTIKOLINIERITAS

Uji Multikolinieritas

RMD BSIZE IND_COMM DRAE AUD_COM FSIZE LEV PUB_OWNER

RMD 1.000000 0.100022 0.274437 0.328738 0.213612 0.387983 -0.005168 0.231245

BSIZE 0.100022 1.000000 0.788316 0.351532 0.501559 0.575682 -0.006766 -0.028054

IND_COMM 0.274437 0.788316 1.000000 0.228022 0.378167 0.441742 0.174140 0.146462

DRAE 0.328738 0.351532 0.228022 1.000000 0.190555 0.694493 -0.080084 0.140778

AUD_COM 0.213612 0.501559 0.378167 0.190555 1.000000 0.471072 -0.191756 0.070405

FSIZE 0.387983 0.575682 0.441742 0.694493 0.471072 1.000000 -0.090790 0.146882

LEV -0.005168 -0.006766 0.174140 -0.080084 -0.191756 -0.090790 1.000000 -0.032954

PUB_OWNER 0.231245 -0.028054 0.146462 0.140778 0.070405 0.146882 -0.032954 1.000000
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LAMPIRAN III

HASIL UJI HETEROKEDASITAS (Uji White)

Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.563222 Prob. F(34,40) 0.9550
Obs*R-squared 24.28109 Prob. Chi-Square(34) 0.8909
Scaled explained SS 16.90466 Prob. Chi-Square(34) 0.9937

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/30/14   Time: 21:51
Sample: 1 75
Included observations: 75
Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.035122 2.846037 0.363706 0.7180
BSIZE 0.279786 0.308309 0.907486 0.3696
BSIZE^2 -0.007909 0.011404 -0.693563 0.4920
BSIZE*IND_COMM 0.012907 0.024805 0.520359 0.6057
BSIZE*DRAE 0.034120 0.055119 0.619017 0.5394
BSIZE*AUD_COM 0.011811 0.022634 0.521831 0.6047
BSIZE*FSIZE -0.015363 0.027575 -0.557142 0.5805
BSIZE*LEV -0.003617 0.008294 -0.436064 0.6651
BSIZE*PUB_OWNER -7.86E-05 0.001766 -0.044505 0.9647
IND_COMM -0.410180 0.549899 -0.745919 0.4601
IND_COMM ^2 -0.010880 0.025955 -0.419202 0.6773
IND_COMM *DRAE -0.053421 0.085593 -0.624134 0.5361
IND_COMM *KOMAUD -0.026325 0.037295 -0.705859 0.4844
IND_COMM *FSIZE 0.031273 0.045326 0.689962 0.4942
IND_COMM *LEV -0.001388 0.015327 -0.090549 0.9283
IND_COMM*PUB_OWNER -0.000419 0.003040 -0.137758 0.8911
DRAE 0.610309 0.789364 0.773165 0.4440
DRAE* AUD_COM 0.045653 0.047815 0.954774 0.3454
DRAE*FSIZE -0.046152 0.056178 -0.821528 0.4162
DRAE*LEV -0.004078 0.015528 -0.262634 0.7942
DRAE*PUB_OWNER 0.001593 0.003206 0.496961 0.6219
AUD_COM 0.313927 0.252247 1.244522 0.2206
AUD_COM ^2 -0.016245 0.015710 -1.034000 0.3073
AUD_COM *FSIZE -0.010822 0.012928 -0.837122 0.4075
AUD_COM *LEV 0.002111 0.010605 0.199079 0.8432
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AUD_COM*PUB_OWNER -0.000346 0.001048 -0.330402 0.7428
FSIZE -0.204528 0.371479 -0.550576 0.5850
FSIZE^2 0.006475 0.012120 0.534201 0.5962
FSIZE*LEV 0.004551 0.007296 0.623797 0.5363
FSIZE*PUB_OWNER 0.000408 0.000985 0.414752 0.6805
LEV -0.035934 0.116142 -0.309398 0.7586
LEV^2 -0.001304 0.002135 -0.610767 0.5448
LEV*PUB_OWNER -0.000148 0.000467 -0.316312 0.7534
PUB_OWNER -0.000205 0.018216 -0.011248 0.9911
PUB_OWNER^2 -0.000117 9.80E-05 -1.195814 0.2388

R-squared 0.323748 Mean dependent var 0.045804
=]Adjusted R-squared -0.251066 S.D. dependent var 0.060910
S.E. of regression 0.068128 Akaike info criterion -2.230119
Sum squared resid 0.185659 Schwarz criterion -1.148625
Log likelihood 118.6295 Hannan-Quinn criter. -1.798291
F-statistic 0.563222 Durbin-Watson stat 1.868343
Prob(F-statistic) 0.954973
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LAMPIRAN IV

HASIL UJI AUTOKOREKASI ( Durbin-Watson)

Uji Autokorelasi

Dependent Variable: RMD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/30/14   Time: 21:41
Sample: 2011 2013
Periods included: 3
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 75
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.594331 0.470224 -1.263932 0.2106
BSIZE -0.107623 0.031121 -3.458176 0.0009
IND_COMM 0.140351 0.048760 2.878382 0.0054
DRAE 0.030443 0.094891 0.320816 0.7493
AUD_COM 0.017428 0.032519 0.535933 0.5938
FSIZE 0.079562 0.031498 2.525901 0.0139
LEV 0.000816 0.013251 0.061587 0.9511
PUB_OWNER 0.000665 0.002524 0.263489 0.7930

Effects Specification
S.D. Rho

Cross-section random 0.143507 0.3898
Idiosyncratic random 0.179567 0.6102

Weighted Statistics

R-squared 0.258918 Mean dependent var 0.439199
Adjusted R-squared 0.181492 S.D. dependent var 0.204682
S.E. of regression 0.185178 Sum squared resid 2.297500
F-statistic 3.344053 Durbin-Watson stat 1.919957
Prob(F-statistic) 0.004080

Peranan corporate pengaruh..., Nuranggi Najogi, Ak.-IBS, 2014



104

LAMPIRAN V

ANALISIS DATA PANEL (Uji Chow)

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 2.647471 (24,43) 0.0026
Cross-section Chi-square 68.048541 24 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: RMD
Method: Panel Least Squares
Date: 06/30/14   Time: 21:25
Sample: 2011 2013
Periods included: 3
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.189538 0.376646 -0.503224 0.6165
BSIZE -0.095127 0.029331 -3.243185 0.0018
IND_COMM 0.146063 0.048448 3.014867 0.0036
DRAE 0.087903 0.076260 1.152664 0.2531
AUD_COM 0.030687 0.029139 1.053138 0.2961
FSIZE 0.048679 0.025640 1.898517 0.0619
LEV -0.003936 0.012427 -0.316705 0.7525
PUB_OWNER 0.000908 0.001967 0.461838 0.6457

R-squared 0.308620 Mean dependent var 0.750000
Adjusted R-squared 0.236386 S.D. dependent var 0.259124
S.E. of regression 0.226436 Akaike info criterion -0.032175
Sum squared resid 3.435296 Schwarz criterion 0.215024
Log likelihood 9.206546 Hannan-Quinn criter. 0.066529
F-statistic 4.272512 Durbin-Watson stat 1.344433
Prob(F-statistic) 0.000591
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LAMPIRAN VI

ANALISIS DATA PANEL (Uji Hausman)

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 11.252676 7 0.1280

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

BSIZE -0.114787 -0.107623 0.001333 0.8444
IND_COMM 0.120663 0.140351 0.001640 0.6269
DRAE -0.102630 0.030443 0.042670 0.5194
AUD_COM 0.003472 0.017428 0.001234 0.6912
FSIZE 0.410932 0.079562 0.016130 0.0091
LEV 0.005109 0.000816 0.000164 0.7371
PUB_OWNER -0.002880 0.000665 0.000057 0.6386

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: RMD
Method: Panel Least Squares
Date: 06/30/14   Time: 21:27
Sample: 2011 2013
Periods included: 3
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -6.058478 2.341956 -2.586931 0.0131
BSIZE -0.114787 0.047971 -2.392849 0.0212
IND_COMM 0.120663 0.063387 1.903587 0.0637
DRAE -0.102630 0.227320 -0.451477 0.6539
AUD_COM 0.003472 0.047873 0.072526 0.9425
FSIZE 0.410932 0.130850 3.140475 0.0030
LEV 0.005109 0.018415 0.277414 0.7828
PUB_OWNER -0.002880 0.007959 -0.361791 0.7193

Effects Specification
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Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.720954 Mean dependent var 0.750000
Adjusted R-squared 0.519781 S.D. dependent var 0.259124
S.E. of regression 0.179567 Akaike info criterion -0.299488
Sum squared resid 1.386509 Schwarz criterion 0.689306
Log likelihood 43.23082 Hannan-Quinn criter. 0.095327
F-statistic 3.583759 Durbin-Watson stat 2.792527
Prob(F-statistic) 0.000065
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LAMPIRAN VII
MODEL REGRESI– RANDOM EFFECT

Hasil Random effect Model

Dependent Variable: RMD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/30/14   Time: 21:29
Sample: 2011 2013
Periods included: 3
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 75
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.594331 0.470224 -1.263932 0.2106
BSIZE -0.107623 0.031121 -3.458176 0.0009
IND_COMM 0.140351 0.048760 2.878382 0.0054
DRAE 0.030443 0.094891 0.320816 0.7493
AUD_COM 0.017428 0.032519 0.535933 0.5938
FSIZE 0.079562 0.031498 2.525901 0.0139
LEV 0.000816 0.013251 0.061587 0.9511
PUB_OWNER 0.000665 0.002524 0.263489 0.7930

Effects Specification
S.D. Rho

Cross-section random 0.143507 0.3898
Idiosyncratic random 0.179567 0.6102

Weighted Statistics

R-squared 0.258918 Mean dependent var 0.439199
Adjusted R-squared 0.181492 S.D. dependent var 0.204682
S.E. of regression 0.185178 Sum squared resid 2.297500
F-statistic 3.344053 Durbin-Watson stat 1.919957
Prob(F-statistic) 0.004080

Unweighted Statistics

R-squared 0.289364 Mean dependent var 0.750000
Sum squared resid 3.530972 Durbin-Watson stat 1.249260
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LAMPIRAN VIII
DATA PEMBERIAN SKOR

RISK MANAGEMENT DISCLOSURE

TAHUN BANK K KP H S L O R P

2011 ICB BUMIPUTRA 1 0 0 0 1 1 0 0

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 BCA 1 0 0 0 1 1 0 0

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 BUKOPIN 1 1 0 0 1 1 1 1

2012 1 1 0 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 BNI 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 NUSANTARA P. 1 0 0 0 0 1 0 0

2012 1 0 0 0 1 1 0 1

2013 1 0 0 0 1 1 0 1

2011 TABUNGAN N. 1 0 0 0 1 0 0 0

2012 1 0 0 0 1 1 0 1

2013 1 0 0 0 1 1 0 1

2011 DANAMON 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 PUNDI 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 0 0 0 1 1 0 1

2013 1 0 0 0 1 1 0 1

2011 INA PERDANA 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 0 0 0 1 1 0 1

2013 1 0 0 0 1 1 1 1

2011 JABAR BANTEN 1 1 1 1 1 1 1 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 MASPION 1 1 1 1 0 1 1 1

2012 1 1 1 1 0 1 1 1

2013 1 1 1 1 0 1 1 1
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TAHUN BANK K KP H S L O R P

2011 MANDIRI 1 1 1 1 1 1 1 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 CMB NIAGA 1 0 0 0 1 0 1 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 II 1 1 1 1 1 1 1 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 PERMATA 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 SINARMAS 1 0 1 0 1 1 1 1

2012 1 1 1 0 1 1 1 1

2013 1 1 1 0 1 1 1 1

2011 OF INDIA 1 0 0 0 1 0 0 0

2012 1 0 0 0 1 0 0 0

2013 1 0 1 0 1 1 0 0

2011 TABUNGAN P. 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 0 0 0 1 1 0 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 VICTORIA 1 1 0 0 1 1 0 1

2012 1 1 0 0 1 1 0 1

2013 1 1 0 0 1 1 0 1

2011 ARTHA GRAHA 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 0 0 0 1 1 0 1

2011 MAYAPADA 1 0 1 0 1 1 0 1

2012 1 0 1 0 1 0 0 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 WINDU 1 1 1 1 1 1 1 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 MEGA 1 1 1 1 1 1 1 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

Peranan corporate pengaruh..., Nuranggi Najogi, Ak.-IBS, 2014



110

Keterangan:
K : Kredit

KP : Kepatuhan

H : Hukum

S : Strategi

L : Likuiditas

O : Oprasional

R : Reputasi

P : Pasar

TAHUN BANK K KP H S L O R P

2011 PANIN 1 0 0 0 1 1 0 1

2012 1 1 1 0 1 1 0 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 HIMPUNAN S. 1 0 1 0 1 1 0 1

2012 1 1 1 0 1 1 1 1

2013 1 0 1 0 1 1 1 1
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LAMPIRAN VIV

Instrument Check-list pada Risk Management Disclosure

Jenis Resiko 2011 2012 2013

Resiko Kredit:

Pengungkapan manajemen resiko kredit telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan

serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan

direksi, memberitahukan kecakupan kebijakan prosedur

limit manajemen resiko kredit, menjelasakan proses

indetifikasi dalam pengendalian resiko kredit, serta

menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Resiko Kepatuhan:

Pengungkapan manajemen resiko kepatuhan telah dilakukan

jika Bank sudah memberikan informasi mengenai

penerapan serta pengawasan yang dilakukan dewan

komisaris dan direksi, memberitahukan kecakupan

kebijakan untuk menangulangi resiko kepatuhan,

menjelasakan pengendalian resiko kepatuhan, serta

menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Resiko Hukum:

Pengungkapan manajemen resiko hukum telah dilakukan

jika Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan

serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan

direksi, memberitahukan kecakupan kebijakan prosedur
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limit manajemen resiko hukum, menjelasakan proses

indetifikasi dalam pengendalian dan pemantauan resiko

hukum, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh

Resiko Strategi:

Pengungkapan manajemen resiko strategi telah dilakukan

jika Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan

serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan

direksi, memberikan penjelasan mengenai prosedur strategi

yang di lakukan oleh Bank serta kebijakan mengenai

manajemen resiko strategi, memberikan informasi proses

indentifikasi resiko strategi dan menerapkan sistem intern

yang menyekuruh.

Resiko Likuiditas:

Pengungkapan manajemen resiko likuiditas telah dilakukan

jika Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan

serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan

direksi, memberikan data penetapan limit manajemen resiko

likuidasi, memberikan info mengenai proses indentifikasi,

pengukuran dan pengendalian resiko likuidasi, serta

menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Resiko Oprasional:

Pengungkapan manajemen resiko oprasional telah dilakukan

jika Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan

serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan

direksi, memberikan data prosedur dan penetapan limit

manajemen resiko oprasional, memberikan informasi proses
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indentifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan

resiko oprasional. Serta melaksanakan sistem pengendalian

intern yang menyeluruh

Resiko Reputasi:

Pengungkapan manajemen resiko reputasi telah dilakukan

jika Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan

serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan

direksi, memberikan informasi mengenai kebijakan

manajemen resiko reputasi, menjelaskan proses pemantauan

dan pengendalian resiko reputasi serta melaksanakan sistem

intern yang menyeluruh.

Resiko Pasar:

Pengungkapan manajemen resiko pasar telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan

serta pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan

direksi, memberikan data mengenai penerapan limit

manajemen resiko pasar, memberikan penjelasan mengenai

proses indentifikasi, pengukuran dan pengendalian resiko

pasar serta melakukan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh

\
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LAMPIRAN X

Contoh Penerapan Pemberian Check-list pada Bank ICB Bumiputra

Jenis Resiko 2011 2012 2013

Resiko Kredit:

Pengungkapan manajemen resiko kredit telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

memberitahukan kecakupan kebijakan prosedur limit manajemen

resiko kredit, menjelasakan proses indetifikasi dalam

pengendalian resiko kredit, serta menerapkan sistem

pengendalian intern yang menyeluruh.

1 1 1

Resiko Kepatuhan:

Pengungkapan manajemen resiko kepatuhan telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

memberitahukan kecakupan kebijakan untuk menangulangi

resiko kepatuhan, menjelasakan pengendalian resiko kepatuhan,

serta menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

0 1 1

Resiko Hukum:

Pengungkapan manajemen resiko hukum telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

memberitahukan kecakupan kebijakan prosedur limit manajemen

resiko hukum, menjelasakan proses indetifikasi dalam

pengendalian dan pemantauan resiko hukum, serta menerapkan

sistem pengendalian intern yang menyeluruh

0 1 1

Resiko Strategi:

Pengungkapan manajemen resiko strategi telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

0 1 1
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memberikan penjelasan mengenai prosedur strategi yang di

lakukan oleh Bank serta kebijakan mengenai manajemen resiko

strategi, memberikan informasi proses indentifikasi resiko strategi

dan menerapkan sistem intern yang menyekuruh.

Resiko Likuiditas:

Pengungkapan manajemen resiko likuiditas telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

memberikan data penetapan limit manajemen resiko likuidasi,

memberikan info mengenai proses indentifikasi, pengukuran dan

pengendalian resiko likuidasi, serta menerapkan sistem

pengendalian intern yang menyeluruh.

1 1 1

Resiko Oprasional:

Pengungkapan manajemen resiko oprasional telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

memberikan data prosedur dan penetapan limit manajemen resiko

oprasional, memberikan informasi proses indentifikasi,

pengukuran dan pemantauan resiko oprasional serta

melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

1 1 1

Resiko Reputasi:

Pengungkapan manajemen resiko reputasi telah dilakukan jika

Bank sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

memberikan informasi mengenai kebijakan manajemen resiko

reputasi, menjelaskan proses pemantauan dan pengendalian

resiko reputasi serta melaksanakan sistem intern yang

menyeluruh.

0 1 1

Resiko Pasar:

Pengungkapan manajemen resiko pasar telah dilakukan jika Bank

sudah memberikan informasi mengenai penerapan serta

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi,

0 1 1
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memberikan data mengenai penerapan limit manajemen resiko

pasar, memberikan penjelasan mengenai proses indentifikasi,

pengukuran dan pengendalian resiko pasar serta melakukan

sistem pengendalian intern yang  menyeluruh

TOTAL 3 8 8

DSCORE BY = ∑ 3/8=0.375

(37.5%)

8/8=1

(100%)

8/8=1

(100%)
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