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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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I. PENDAHULUAN

Pada era yang berkembang sekarang ini banyak tuntutan yang diajukan pada

perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan luas. Pengungkapan informasi

merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban bagi perusahaan kepada para

stakeholder, dan pihak terkait lainnya. Perusahaan dituntut untuk mengungkapan

informasi yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan sehingga dapat memuaskan para

stakeholder dan pihak terkait. Pengungkapan informasi disajikan pada laporan tahunan

atau annual reports setiap perusahaan. Salah satu pengungkapan informasi yang

menarik perhatian ialah pengungkapan manajemen resiko pada sektor perbankan di

Indonesia. Pengungkapan manajemen resiko merupakan salah satu praktik dari tata

kelola perusahaan atau corporate governance dalam pedoman umum good corporate

governance Indonesia yang dikeluarkan oleh komite nasional kebijakan governance,

sedangkan bagi sektor perbankan sendiri peraturan atas manajemen resiko tercantum

dalam surat edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011 dan dalam peraturan bank

Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko yang mencakup

delapan resiko yaitu; Resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko oprasional,

resiko hukum, resiko strategi, resiko reputasi, dan resiko kepatuhan.

Peran Corporate Governance penting dalam menangulangi sebuah resiko,

kinerja yang baik dapat membuat perusahaan berjalan lebih optimal. Aspek pengawasan

merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen resiko perusahaan yang

efektif. Risk Management Disclosure adalah sebagai pengungkapan atas resiko-resiko

yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan bagaimana perusahaan dalam

mengendalikan resiko dimasa mendatang. Pengungkapan manajemen resiko di

Indonesia dapat dikatakan tergolong kecil, dilain pihak kebutuhan informasi manajemen

resiko semakin meningkat. Maraknya kasus yang terjadi di dunia perbankan membuat

khawatir para pemengang saham maupun pihak yang terkait di dalam perusahaan,

pengungkapan informasi manajemen resiko merupakan cara untuk memberikan jaminan

pada para pemengang saham dan pihak terkait. Berbagai resiko yang muncul atau yang

mungkin terjadi di masa depan akan merugikan bank yang berujung pada kegagalan
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Bank, hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan bukan hanya

merugikan para stakeholder tetapi dapat pula berdampak sistematik pada perekonomian

suatu negara.

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).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran corporate

governance terhadap pengungkapan informasi manajemen resiko yang

direspresentasikan oleh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, reputasi

auditor eksternal dan komite audit serta tambahan variabel kontrol yaitu; ukuran

perusahaan, leverage, dan kepemilikan publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

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
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karena itu biasanya terjadi kelalaian ataupun kecurangan dalam oprasional perusahaan,

untuk menanggulanginya dibutuhkan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan tetap

berjalan efektif. Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk

memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada bergabagi

peraturan dan kententuan yang berlaku (Daniri, 2006).

Teori Stakeholder

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. 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 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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Pengembangan Hipotesis

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 kineera 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:

Ha1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap Risk

Management Disclosure

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 dimana akan

menimbulkan meningkatnya 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 independen dewan komisaris

diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan informasi termasuk Risk Management.

Berdasarkan hal itulah peneliti mengarahkan kepada hipotesis kedua yaitu:

Ha2 : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Risk Management

Disclosure
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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. 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:

Ha3 : Pengunaan auditor external yang berkualias (KAP Big4) berpengaruh signifikan

terhadap Risk Management Disclosure

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 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:

Ha4 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Risk Management Disclosure
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III. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian dan defenisi Oprasional

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. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

sebanyak 25 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga

tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta defenisi oprasional untu

masing-masing variabel tersebut, sebagai berikut:

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.

Dimana pengujuian dilakukan dengan cara memberikan score:

DSCORE BY = ∑
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 untu i,  bank B pada tahun Y
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Variabel Bebas (Independen)

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.

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.

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. 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.

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.
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Variabel Kontrol

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

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:

Leverage =

Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik dimaksudkan disini 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:

Kepemilikan Publik =
∑ ∑ 100%

Analis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan

pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan mengunkan bantuan program Eviews

7. Dalam penelitian ini mengunakan model regresi berganda yang menyatakan bahwa

diduga variabel independen, yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen,

reputasi auditor external, komite audit, ditambah dengan ukuran bank, Leverage, dan
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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 + 

Teknik pengelolaan data

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).

Uji normalitas

Uji normalitas dapat diuji dengan mengunakan dua cara, yaitu dengan histogram

dan uji Jarque-Bera. 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).

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).  Jenis model dengan sifat pendekatan seperti apa yang digunakan oleh penelitian

diketahui dengan melakukan pengujian yaitu uji chow dan uji hausman.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah terdeteksi masalah-

masalah dalam penelitian yang terdiri dari tiga pengujian yaitu; uji multikolinieritas, uji

autokorelasi dan uji heterokedasitas.
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Analisis Hasil Regresi

Hasil regresi dilakukan dengan cara melakukan uji parsial (t-test), uji simultan

(f-test) dan uji koefisien determinasi (r2) dan koefisien determinasi disesuaikan

(adjusted r2)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data

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

Table 4.1

Hasil Statistik Deskriptif

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Berdasarkan Table 4.1 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%. Rincian

persentase pengungkapan resiko manajemen sebagai berikut:

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 4.2

Tingkat Pengungkapan Resiko Manejemen

Jenis Resiko Pengungkapan RMD (%)
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 4.2 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.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal

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

Dibawah ini merupakan ringkasan hasil uji normalitas berdasarkan model yang

digunakan pada penelitian ini
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Table 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 data telah terdistribusi

secara normal.

Penentuan Regresi 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

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.

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
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2013
Observations 75

Mean  5.63e-16
Median  0.017520
Maximum  0.461370
Minimum -0.604113
Std. Dev.  0.218440
Skewness -0.407563
Kurtosis  2.887122

Jarque-Bera  2.116166
Probability  0.347121
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Effect atau Random Effect yang lebih tepat dalam penentuan model.  Berikut ini ialah

ringkasan pengujian uji Chow dan uji Hausman.

Tabel 4.2

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 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.

Uji Asumsi Klasik

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 hasil uji multikolinieritas
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Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinieritas

RMD BSIZE IND_COMM DRAE AUD_COM FSIZE LEV KPUB_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

Sumber: Output Eviews, diolah oleh penulis

Pada tabel 4.3 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.

Sedangkan masalah autokorelasi, di 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. Namun

jika nilai Durbin-Watson stat kurang dari 1,54 terdapat masalah korelasi positif atau

jika lebih dari 2,46 ada korelasi negatife. 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.

Uji heterokedasitas memiliki beberapa cara 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). Hasil dari uji white dalam penelitian ini iala nilai Chi Squares dari

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



16

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.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pada saat melakukan pengelolahan data dengan menggunakan software eviews 7

telah dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu random effect model. Berikut ini ialah hasil dari

pengujian hipotesis.

Table 4.4

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

Table 4.4 meringkas bahwa 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.

Pada table 4.4 dinyatakan bahwa 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, leverange, dan kepemilikan publik secara bersama-sama berpengaruh

terhadap Risk Management Disclosure.
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Sedangkan secara parsial ditemukan hanya ukuran dewan komisari, dewan

komisaris independen dan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan manajemen resiko, namun pada variabel lain seperti reputasi auditor

eksternal, komite audit, tingkat leverage, dan kepemilikan publik bukan sebagai faktor

pengungkapan manajemen resiko pada perbankan di Indonesia.

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.4, menunjukan bahwa 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. Hal ini

membutktikan bahwa secara parsial BSIZE memiliki pengaruh signifikan namun

negatif terhadap RMD. Ini menunjukan keberadaan dewan komisaris dapat

meningkatkan pengungkapan atas informasi manajemen resiko, pengaruh negatif

dikarenakan selama tiga tahun belakangan perusahaan mengurangi jumlah dewan

komisaris, salah satu faktor 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.

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.4, 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 menunjukkan

bahwa semakin banyak dewan komisaris independen akan meningkatkan pengungkapan

manajemen resiko. Hal ini dikarenakan keberadaan dewan komisaris independen akan

meningkatkan pengawasan menjadi lebih tinggi serta monitor yang lebih efektif tanpa

penggecualian.
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Berdaskan hasil hipotesis menunjukan bahwa reputasi auditor tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen resiko dilihat dari nilai signifikan

sebsar 0.7493 (ρ value > α 0.05) di dialam praktek audit sendiri 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

Hasil penelitian ini juga menjunjukan tidak adanya pengaruh signifikan

terhadap komite audit dengan pengungkapan manajemen resiko dilihat dari tingkat

signifikan sebesar 0.5938 (ρ value > α 0.05) 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, dengan ditemukannya hasil yang

tidak signifikan dalam penelitian ini dapat dikatakan kinerja komite audit kurang

berjalan secara efisien dan optimal dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan pada tiga variabel kontrol pada penelitian ini antara lain; ukuran

perusahaan, tingkat leverage, dan kepemlikan publik hanya ditemukan ukuran perusaan

yang memiliki pengaruh atas pengungkapan manajemen resiko. 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.

Namun pada variabel kontrol leverage ditemukan bahwa tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan resiko pada perusahaan, hal ini dapat

dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.9511 (ρ value > α 0.05). Begitu pula pada variabel

kontrol kepemilikan publik ditemukan bahwa variabel kepemilikan publik tidak

memiliki pengaruh signifikan tehadap tingkat pengungkapan manajemen resiko,
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perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang besar maupun kecil tidak menjadi

salah satu faktor meningkatnya pengungkapan manajemen resiko.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan

corporate governance mempengaruhi tingkat risk management disclosure.

Variabel yang mempengaruhi tingkat risk management disclosure berupa ukuran

dewan komisaris, komisaris independen dan ukuran perusahaan. Variabel

lainnya seperti reputasi auditor eksternal, komite audit, tingkat leverage, dan

kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap risk management disclosure.

2. Rata-rata tingkat risk management disclosure adalah sebesar 75%. Hasil tersebut

dapat menyatakan bahwa pengungkapan resiko manajemen dalam perusahaan

perbankan di Indonesia dalam periode 2011 sampai dengan 2013 tergolong

cukup baik.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan dalam penelitian,

antara lain:

1. Variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 18,14% faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat pengungkapan manajemen resiko. Variabel dalam

penelitian ini antara lain; variabel dependen yaitu Good Coorporate

Governance, dan variabel kontrol antara lain; ukuran perusahaan, leverage, dan

kepemilikan publik sebagai faktor atas pengungkapan manajemen resiko.

2. Peneliti hanya menggunakan sample Bank di Indonesia yang terdaftar di BEI

.
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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. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan sample lain, seperti sektor non-

keuangan di Indonesia atau membandingkan dengan sektor keuangan di Negara

lain.
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