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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan tahunan perusahaan merupakan media agar perusahaan dapat 

menarik minat stakeholders untuk berinvestasi. Tujuan dari sejumlah besar 

perusahaan adalah untuk mengungkapkan banyak informasi dalam laporan 

tahunan mereka guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang 

berkepentingan. Disini perusahaan dituntut untuk mengungkap lebih banyak 

informasi yang terjadi di perusahaan sehingga perusahaan dapat mengurangi 

asimetri infromasi dan memastikan bahwa stakeholders mampu sepenuhnya 

untuk menilai kinerja perusahaan Oliviera et al., (2013) dalam Al-Shammari 

(2014). Pengungkapan risiko merupakan salah satu aspek yang termasuk 

dalam tuntutan pengungkapan tersebut. 

Dengan adanya pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan, 

maka stakeholders menjadi lebih tertarik untuk ikut berkontribusi dalam 

setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga stakeholders paham 

bagaimana cara manager mengelola dan mengatasi setiap risiko yang ada di 

dalam perusahaan. Bagaimana manager melakukan pengukuran dan 

pengungkapan yang berkaitan dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan. Dengan ini perusahaan bisa memenuhi kebutuhan stakeholders 

berupa informasi lebih lanjut mengenai risiko yang dihadapi dan 

keberlanjutan operasinya. 
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Salah satu media yang digunakan untuk melakukan pengungkapan risiko 

adalah melalui laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan terdiri dari dua 

komponen informasi, yaitu komponen keuangan dan non-keuangan. Selain 

informasi keuangan, informasi non-keuangan juga tidak kalah penting dan 

banyak mendapatkan perhatian para investor. Menurut Yunifa (2017) hal ini 

dikarenakan informasi non-keuangan lebih dapat memberikan informasi yang 

tidak tersedia pada komponen keuangan di laporan tahunan perusahaan. Oleh 

karena itu, diharapkan investor tidak hanya memperoleh informasi keuangan 

atau kuantitatif namun juga mendapatkan informasi kualitatif yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Amran et al., 2009). 

Badan regulator di Indonesia membuat peraturan tentang pengungkapan 

risiko pada laporan tahunan yang disusun oleh perusahaan, diantaranya 

adalah PSAK No. 60 Instrumen Keuangan (Revisi 2014), mengenai 

instrumen keuangan: Pengungkapan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa 

perusahaan harus mengungkapkan informasi laporan keuangan agar 

pemegang saham dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan 

berdasarkan posisi keuangan perusahaan. Tidak hanya itu namun disini 

pengguna dapat menganalisis risiko-risiko apa saja yang timbul dan 

bagaimana manajemen melakukan pengelolaan terhadap risiko terebut. 

Peraturan mengenai pengungkapan risiko juga terdapat pada Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan 

Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 

keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan 
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Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, perlu menyempurnakan peraturan 

mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dengan 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Emiten atau 

Perusahaan Publik. Bank Indonesia juga memiliki ketentuan terkait dengan 

permasalahan pengungkapan risiko seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi 

Laporan Bank. Peraturan tersebut mengharuskan Bank untuk menyusun 

Laporan Tahunan paling kurang mencakup jenis risiko dan potensi kerugian 

(risk exposures) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko paling 

kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko potensial, risiko likuiditas, 

risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum (Utomo 

dan Chariri, 2014) 

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko perusahaan 

yaitu leverage, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas auditor, jumlah 

dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan jenis industri. Utomo 

dan Chariri (2014) menguji pengaruh leverage terhadap pengungkapan risiko 

perusahaan menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko perusahaan. Menurut Amran et al., (2009) perusahaan 

yang memiliki tingkat risiko utang tinggi dalam struktur modal dapat 

memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih besar. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi biasanya 

lebih berisiko, oleh karena itu dibutuhkan pengungkapan yang lebih luas 
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mengenai informasi risiko guna mengurangi asimetri infromasi antara agent 

dan principal. 

Selain leverage, ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan. Wardhana (2013) 

melakukan uji mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan risiko perusahaan menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif pada pengungkapan risiko perusahaan. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Elzahar dan Hussainey (2012) yang 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan secara positif dengan 

tingkat pengungkapan risiko. 

Komite audit juga merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

pengungkapan risiko perusahaan. Dengan adanya komite audit maka 

pengungkapan risiko perusahaan akan lebih luas. Dalam penelitian Oktarina 

(2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko perusahaan. Didukung dengan adanya teori keagenan 

yang menyatakan bahwa kualitas auditor eksternal yang masuk kedalam 

jajaran KAP besar yaitu KAP Big 4 yang memiliki reputasi baik dalam hal 

mengaudit perusahaan termasuk mengungkap risiko perusahaan kepada 

stakeholders. Selain komite audit, kualitas auditor juga berpengaruh terhadap 

pengungkapan risiko. Al-Shammari (2014) melakukan uji terhadap kualitas 

auditor terhadap pengungkapan risiko perusahaan menemukan bahwa kualitas 

auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. 

Chalmers dan Godfery (2004) dalam Al-Shammari (2014)  mengemukakan 
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bahwa KAP yang lebih besar dan terkenal cenderung mendorong perusahaan 

untuk mengungkapkan lebih banyak informasi risiko untuk mempertahankan 

reputasi perusahaan audit dan menghindari biaya reputasi mereka. 

Selain komite audit dan kualitas auditor, jumlah dewan komisaris juga 

memiliki peran penting dalam pengungkapan risiko perusahaan. Menurut 

Dalton et al., (1999) ukuran dewan komisaris dengan ukuran yang optimum 

lebih efektif daripada ukuran dewan komisaris dengan ukuran kecil. 

Suhardjanto et al., (2012) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. 

Frekuensi rapat dewan komisaris juga diyakini sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Suhardjanto et al., (2012) rapat dewan komisaris 

merupakan salah satu badan perusahaan yang berguna untuk mengarahkan, 

memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis bank sesuai pasal 9, PBI 

Nomor : 8/14/PBI/2006. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa frekuensi 

rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko 

perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto et al., (2012) 

yang menemukan hasil bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengugkapan risiko pada annual report perusahaan 

perbankan. 

Jenis industri juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan risiko. Dapat dibandingkan bahwa perusahaan yang memiliki 
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High Profile Industry melakukan pengungkapan informasi lebih banyak dari 

pada perusahan yang memiliki Low Profile Industry, karena perusahaan yang 

memiliki High Profile Industry kompleksitas usaha dan bisnis yang 

dijalankan lebih besar dan detail sehingga persaingannyapun juga akan 

semakin tinggi berbeda dengan perusahaan retailer yang memiliki risiko lebih 

kecil karena perusahaan-perusahaan retailer hanya menjual barang, tidak 

memproduksi (Doi dan Harto, 2014) 

Penelitian ini menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi 

pengungkapan risiko perusahaan dengan menggabungkan penelitian yang 

dilakukan oleh Doi dan Harto (2014) mengenai Leverage, Wardhana et al., 

(2013) meneliti ukuran perusahaan, Utomo dan Chariri (2014) yaitu jenis 

industri, ketiganya sebagai karakteristik perusahaan. Sedangkan dalam 

penelitian Oktarina (2015) meneliti tentang komite audit, Wicaksono (2017) 

mengenai jumlah dewan komisaris dan Suhardjanto et al., (2012) menguji 

variabel frekuensi rapat dewan komisaris, ketiganya sebagai tata kelola 

perusahaan. Atribut audit yaitu kualitas auditor oleh Al-Shammari (2014). 

Berdasarkan pentingnya pengungkapan risiko bagi para stakeholders, maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko perusahaan. Dengan demikian 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH 

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN 

DAN ATRIBUT AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO 

PERUSAHAAN”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko?  

3. Apakah jenis industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko ? 

4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko ? 

5. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko ? 

6. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpegaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko ? 

7. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini untuk menguji apakah leverage berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan risiko. 

2. Penelitian ini untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan risiko. 

3. Penelitian ini untuk menguji apakah jenis industri berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan risiko. 

4. Penelitian ini untuk menguji apakah komite audit berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan risiko. 

5. Penelitian ini untuk menguji apakah jumlah dewan komisaris positif 

berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

6. Penelitian ini untuk menguji apakah frekuensi rapat dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 

7. Penelitian ini untuk menguji apakah kualitas auditor berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan risiko. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang 

seberapa tinggi tingkat pengungkapan risiko pada laporan tahunan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kegunaan lainnya 

yaitu penelitian ini diharapkan memberikan ide atau gagasan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan risiko. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan mendapat 

informasi mengenai praktik pengungkapan risiko di perusahaan-

perusahaan Indonesia. Serta memberikan pemahaman tentang 

pengungkapan risiko untuk membantu memperbaiki praktik 

pengungkapan risiko di perusahaan. 

Tidak hanya itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan 

masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dalam aspek 

transparansi dari laporannya. Sehingga perusahaan dapat membuat 

laporan tahunan yang lebih terbuka kepada publik. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan bagi 

investor yang akan berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia mengenai profil risiko yang dihadapi 

perusahaan berkaitan dengan karakteristik perusahaan tersebut, 
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sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat dan 

informasi tambahan untuk peneliti selanjutnya terutama di aspek 

karakteristik perusahaan dan pengungkapan risiko perusahaan. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan. Faktor-faktor yang 

digunakan adalah leverage, ukuran perusahaan dan jenis industri sebagai 

karakteristik perusahaan. Kemudian tata kelola perusahaan yang meliputi 

komite audit, jumlah dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. 

Dan yang terakhir adalah atribut audit yaitu kualitas auditor. Oleh karena itu, 

dalam karakteristik perusahaan dalam variabel leverage, jika semakin tinggi 

tingkat hutang maka risiko yang harus diungkapkan semakin besar. Apabila 

semakin besar ukuran perusahaan maka risiko-risiko yang dihadapi akan 

semakin banyak pula oleh karena itu pengungkapan risiko harus luas. Serta 

Karakteristik Perusahaan: 

H1 (+) : Leverage 

H2 (+) : Ukuran Perusahaan 

H3 (+) : Jenis Industri 

Pengungkapan  

Risiko 

Atribut Audit: 

H7 (+) : Kualitas Auditor 

Tata Kelola Perusahaan: 

H4 (+) : Komite Audit 

H5 (+) : Jumlah Dewan Komisaris 

H6 (+) : Frekuensi Rapat Dewan 

Komisaris 
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jika jenis industri semakin besar maka risiko yang harus diungkapkan juga 

semakin luas. Kemudian dalam tata kelola perusahaan, komite audit yang 

dibutuhkan harus banyak karena semakin banyak komite audit maka akan 

semakin mendorong manajemen untuk mengungkapkan setiap risiko yang 

dihadapi oleh perusahaan. Semakin besar jumlah dewan komisaris maka luas 

pengungkapan risiko akan semakin baik karena dewan komisaris akan 

mengawasi dan memantau setiap kejadian yang dihadapi oleh perusahaan. 

Dan dengan semakin banyak jumlah rapat yang diadakan oleh dewan 

komisaris maka risiko-risiko yang dihadapi dapat didiskusikan luas 

pengungkapannya dalam laporan keuangan sehingga masyarakat tahu 

bagaimana kondisi perusahaan. Dan dengan adanya kualitas auditor yang 

berasal dari KAP yang besar maka akan menjamin kualitas dan mutu 

perusahaan, sehingga tidak perlu diragukan lagi kualitas informasi 

pengungkapannya. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran secara menyeluruh 

mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini menjelaskan teori dan konsep setiap variabel 

dependen dan independen yang digunakan sebagai dasar 

dalam riset penelitian. Teori dan konsep tersebut digunakan 

untuk mengembangkan hipotesis yang digunakan untuk 

menjelaskan fenomena riset 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data serta metode analisis. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, analisis data 

dan menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis sesuai 

dengan model empiris yang telah ditetapkan. Hasil dan 
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pembahasan bertujuan untuk menjawab setiap perumusan 

masalah yang ada dalam penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Kesimpulan menunjukan keberhasilan tujuan dalam riset dan 

menjelaskan hipotesis apa saja yang didukung oleh penelitian 

sebelumnya. Tidak hanya itu, juga untuk dijelaskan mengenai 

keterbatasan dan saran bagi peneliti berikutnya serta 

implikasi penelitian bagi pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


