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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai jumlah data, nilai 

minimun, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

populasi dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012-2016. Terdapat kriteria-kriteria dalam pemilihan 

sampel sehingga tidak semua perusahaan masuk dalam penelitian ini. Data 

awal berjumlah 1.072 perusahaan, setelah dilakukan uji asumsi klasik 

terdapat cukup banyak data yang tidak normal sehingga data yang diperoleh 

secara normal sebesar 568 perusahaan.  

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

RISK 568 0,08 0,41 0,25 0,07 

LEV 568 0,00 6,17 1,02 0,87 

SIZE 568 24,57 31,67 28,19 1,39 

KOMITE 568 1,00 5,00 3,00 0,26 

JDK 568 2,00 9,00 3,80 1,42 

FRDK 568 1,00 11,00 4,99 1,97 

AUD 568 0,00 1,00 0,32 0,47 
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INDS 568 0,00 1,00 0,42 0,49 

Valid N 

(listwise) 

568     

Pengungkapan risiko memiliki rata-rata sebesar 0.252529 atau 25%. 

Hasil ini menunjukan bahwa dalam satu periode yang terdapat di laporan 

tahunan, perusahaan dalam sampel penelitian telah mengungkapkan sebanyak 

25% mengenai pengungkapan risiko. Indeks pengungkapan terkecil adalah 

0.0811 yang dimiliki oleh perusahaan PT Dyandra Media International Tbk. 

(DYAN) tahun 2016 dan indeks pengungkapan terbesar adalah 0,4054 yang 

dimiliki oleh (BCAP) tahun 2015. 

Leverage menunjukan seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan 

dibanding dengan modal sendiri yang dimilikinya. Perhitungan variabel ini 

menunjukan nilai minimun sebesar 0,004 yang dimiliki oleh perusahaan 

Lippo Securities Tbk (LPPS) dan nilai maksimum sebesar 6,168 yang 

dimiliki oleh perusahaan Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN). Tabel 4.1 

menunjukan bahwa rata-rata leverage sebesar 1,02236. Hal ini menunjukan 

bahwa dalam aktivitasnya perusahaan banyak menggunakan sumber hutang 

daripada modal sendiri yang rata-rata mencapai 1,02236 hutang yang lebih 

besar dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tingkat leverage yang tinggi memiliki kinerja yang buruk karena perusahaan 

tidak dapat membiayai kegiatan operasionalnya dengan modal sendiri, 

sehingga perusahaan membutuhkan dari pihak eksternal atau kreditur 

(Irawati, 2013). 
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Variabel ukuran perusahaan pada penelitian diukur dengan menggunakan 

log of natural total assets. Hasil perhitungan dalam variabel ini menunjukan 

nilai minimum 24,5670 yang terdapat pada perusahaan Danasupra Erapacific 

Tbk (DEFI) di tahun 2013. Jika total asetnya dirupiahkan maka hasilnya Rp 

46.701.674.122,- Berdasarkan kriteria ukuran perusahaan yang diatur UU No 

20 Tahun 2008. Maka, Danasupra Erapacific Tbk termasuk perusahaan 

menengah, karena memiliki total aset antara 500 juta sampai 10. Sedangkan 

nilai maksimum adalah sebesar 31,6702 yang terdapat pada perusahaan Sinar 

Mas Multiartha Tbk (SMMA) di tahun 2015. Jika dirupiahkan, maka total 

asetnya adalah Rp 56.778.071.000.000,- Nilai rata-rata ukuran perusahaan 

adalah sebesar 28,186127. Artinya rata-rata perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian memiliki total aset sebesar Rp 1.748.885.773.000,- dan termasuk 

golongan perushaan besar (total aset > 10 M). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa modal yang ditanamkan dalam bentuk aset oleh perusahaan dalam 

penelitian ini besar. 

Variabel komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite 

audit. Jumlah komite audit terkecil adalah 1 orang dan jumlah komite audit 

terbesar adalah 5 orang, sedangkan rata-rata jumlah komite audit dalam 

penelitian ini adalah 3 orang. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata perusahaan 

dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat Keputusan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 pasal 4 yaitu komite audit paling 

sedikit terdiri dari 3 anggota. 
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Variabel jumlah dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah 

seluruh dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil dari jumlah 

dewan komisaris dalam penelitian ini memiliki jumlah terendah yaitu 2 orang 

dan jumlah tertinggi yaitu 9 orang dengan rata-rata jumlah dewan komisaris 

seluruh perusahaan adalah 3 sampai 4 orang. 

Selanjutnya variabel frekuensi rapat dewan komisaris, memiliki nilai 

minimun adalah satu kali rapat dan memiliki nilai maksimum 11 kali rapat. 

Semakin sering dewan komisaris menyelenggarakan rapat, maka semakin 

baik kinerja perusahaan. Nilai rata-rata frekuensi rapat dewan komisaris 

adalah 4,99. Maka, dapat dikatakan dewan komisaris perisahaan sampel 

dalam penelitian ini rata-rata menyelenggarakan 4 sampai 5 kali rapat dalam 

setahun (rapat internal).  

Tabel 4.2 Kualitas Auditor 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 384 67,6 67,6 67,6 

1,00 184 32,4 32,4 100,0 

Total 568 100,0 100,0  

 

Variabel independen kualitas auditor dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran variabel dummy. Diberi nilai 1 jika perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4. 
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Dan diberi nilai 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi 

dengan KAP Big 4. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 

adalah 32,4% atau 184 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non Big 4 adalah 67,6% atau 384 perusahaan. Hal tersebut menunjukan 

bahwa rata-rata perusahaan sampel dalam penelitian ini lebih banyak 

menggunakan jasa audit dari KAP Non Big 4 dari pada jasa audit dari KAP 

Big 4. Dengan standar deviasi sebesar 0,47. 

Tabel 4.3 Jenis Industri 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 326 57,4 57,4 57,4 

1,00 242 42,6 42,6 100,0 

Total 568 100,0 100,0  

   

Variabel jenis industri menggunakan variabel dummy, dimana 

perusahaan yang berada dalam industry high profile akan diberi skor satu (1). 

Sedangkan, perusahaan yang berada dalam industri low profile akan diberi 

skor nol (0). Dalam tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa perusahaan low 

profile dalam sampel penelitian berjumlah 326. Sedangkan perusahaan high 

profile berjumlah 242. Sebesar 57,4% perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian merupakan perusahaan yang dalam aktivitas operasi yang 

lebih sederhana sehingga tingkat toleransi kegagalan lebih tinggi dan jauh 
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dari sorotan masyarakat. Sisanya 42,6% merupakan perusahaan yang berada 

pada tingkat sensitivitas tinggi terhadap lingkungan dan memiliki tingkat 

persaingan yang berat. 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi, semua data yang di uji dengan 

pengujian asumsi klasik harus terlebih dahulu memenuhi semua syarat. 

Karena itu pengujian regresi dilakukan setelah pengujian asumsi klasik. 

Berikut ini adalah hasil dari pengujian asumsi klasik : 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas tingkat signifikan hasil output dengan tingkat 

signifikansi. Hasil output dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. 

Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka dapat 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov tes. Dimana apabila nilai Kolmogorov-

Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis : 

Ho : P > 0.05 artinya data berdistribusi normal 

Ha : P < 0.05 artinya data tidak berdistribusi normal 
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Tabel 4.4 Uji Normalitas Data Belum Normal 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,154 1072 ,000 ,630 1072 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji 

kolmogorov-smirnov pada regresi  memiliki nilai signifikansi kurang dari 

0,05 artinya bahwa data tidak normal. 

Tabel 4.5 Uji Normalitas Data Normal 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,035 568 ,085 ,989 568 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil nilai signifikansi lebih 

dari 0,05 yaitu sebesar 0,085 artinya bahwa data pada model persamaan 

regresi dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. 

4.2.1.2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar 

variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas maka dapat 

melihatnya melalui nilai tolerance dan nilai lawannya yaitu VIF (Variance 

Inflation Factor). Apabila nilai VIF <10 dan tolerance > 0,1 berarti dapat 
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dipastikan bahwa tidak ada multikoleniaritas. Berikut adalah tabel hasil 

pengolahan uji Multikolinearitas pada penelitian ini : 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,077 ,070  -1,096 ,273   

LEV ,002 ,003 ,024 ,579 ,563 ,944 1,059 

SIZE ,008 ,002 ,167 3,398 ,001 ,669 1,496 

KOMITE ,024 ,011 ,090 2,200 ,028 ,967 1,034 

JDK -,001 ,002 -,011 -,230 ,818 ,765 1,307 

FRDK ,004 ,001 ,114 2,806 ,005 ,973 1,028 

AUD ,022 ,007 ,150 3,350 ,001 ,803 1,245 

INDS -,008 ,006 -,061 -1,494 ,136 ,974 1,026 

a. Dependent Variable: RISK 

Berdasarkan dari hasil tabel 4.6 di atas maka dapat dilihat bahwa 

nilai VIF <10 dan nilai tolerance > 0,1 untuk masing-masing variabel 

independen sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

multikolinearitas dalam penelitian ini. 

4.2.1.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya 

(Ghozali, 2011 dalam Utomo and Chariri 2014). Hal ini menandakan bahwa 

autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

sehingga berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik merupakan 
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model yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan 

uji Durbin-Watson. 

Tabel 4.7  Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,306
a
 ,094 ,082 ,0659194 1,981 

a. Predictors: (Constant), INDS, SIZE, FRDK, KOMITE, LEV, AUD, JDK 

b. Dependent Variable: RISK 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson 

adalah 1,981 yang berada pada daerah du 1,886 dan 4-du sebesar 2,114. 

Karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah auto korelasi dalam 

penelitian ini. 

4.2.1.4. Uji Heterokedastisitas 

Penelitian ini menggunakan uji Gletser dalam menguji 

heterokedasitas. Dalam uji ini jika nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Sedangkan apabila 

nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka terdapat heterokedastisitas. 

Berikut adalah hasi dari pengujian pada model penelitian. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,010 ,040  ,256 ,798 

LEV -,002 ,002 -,056 -1,290 ,197 

SIZE ,002 ,001 ,069 1,342 ,180 

KOMITE ,001 ,006 ,010 ,239 ,811 

JDK -,002 ,001 -,059 -1,238 ,216 

FRDK ,000 ,001 -,014 -,327 ,744 

AUD -,007 ,004 -,085 -1,815 ,070 

INDS -,002 ,003 -,029 -,678 ,498 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai sig atau probabilitas masing-

masing variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa data bebas dari heterokedstisitas. 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen ( 

leverage, ukuran perusahaan, komite audit, jumlah dewan komisaris, 

frekuensi rapat dewan komisaris, kualitas auditor dan jenis industri ) terhadap 

variabel dependen (pengungkapan risiko). Berikut ini merupakan pengujian 

hipotesis yang dilakukan: 
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4.3.1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model regresi berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Dibawah ini merupakan hasil uji F yang sudah dilakukan: 

Tabel 4.9 Hasil Uji F 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,251 7 ,036 8,263 ,000
b
 

Residual 2,443 560 ,004   

Total 2,685 567    

a. Dependent Variable: RISK 

b. Predictors: (Constant), INDS, SIZE, FRDK, KOMITE, LEV, AUD, JDK 

 

Dari tabel diatas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Artinya bahwa leverage, ukuran perusahaan, komite audit, jumlah 

dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, kualitas auditor dan jenis 

industri secara bersama berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

4.3.2. Uji Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) 

Pengujian ini menunjukan seberapa besar presentase variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian diperoleh 

berdasarkan Adjusted R Square. Berikut adalah tabel hasil pengujian sampel 

penelitian : 
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Nilai adjusted R Square sebesar 0,082 menunjukan bahwa 8,2% 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dan disisanya 91,8% 

variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam 

variabel independen. 

4.3.3. Uji Statistik t 

Hasil pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap 

variabel independen (leverage, ukuran perusahaan, jenis industri, komite 

audit, jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, dan kualitas 

auditor) terhadap variabel dependen (pengungkapan risiko). Berikut adalah 

tabel hasil analisis regresi untuk menguji setiap variabel independen terhadap 

variabel dependen : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinan 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,306
a
 ,094 ,082 ,0659194 

a. Predictors: (Constant), INDS, SIZE, FRDK, KOMITE, LEV, AUD, JDK 

b. Dependent Variable: RISK 
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Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa varibel leverage (LEV) 

menunjukan koefisien sebesar 0,002 dan nilai sig/2 adalah sebesar 0,282 > 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan risiko sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. 

Variabel independen ukuran perusahaan (SIZE) menunjukan hasil koefisien 

sebesar 0,008 dan nilai sig/2nya adalah sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

hipotesis kedua diterima, artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif 

 

 

Expected 

sign 

Unstandardized 

Coefficients t Sig 
Sig 

(α/2) 
Hasil 

B S.E 

(Constant)  -0,077 0,070 -1,096 0,273 0,137 

 LEV + 0,002 0,003 0,579 0,563 0,282 Ditolak  

SIZE + 0,008 0,002 3,398 0,001 0,000 Diterima  

INDS  + -0,008 0,006 -1,494 0,136 0,068 Ditolak 

KOMITE + 0,024 0,011 2,200 0,028 0,014 Diterima 

JDK  + 0,000 0,002 -0,230 0,818 0,409 Ditolak 

FRDK + 0,004 0,001 2,806 0,005 0,002 Diterima 

AUD + 0,022 0,007 3,350 0,001 0,000 Diterima 
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secara signifikan terhadap pengungkapan risiko sehingga hipotesis kedua 

pada penelitian ini diterima. 

Hasil untuk variabel independen jenis industri (INDS) memiliki nilai 

koefisien -0,008 dan nilai signifikansi sebesar 0,068 < 0,05 yang artinya 

bahwa jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko 

sehingga hipotesis ketiga ditolak. 

Variabel komite audit (KOMITE) memiliki nilai koefisien 0,024 dan 

nilai sig/2 yaitu 0,014 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis keempat 

diterima dan mengindikasikan bahwa komite audit berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan risiko. Selanjutnya adalah variabel jumlah dewan 

komisaris (JDK) menunjukan nilai koefisiensi 0,000 dan nilai sig/2nya adalah 

0,409 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis kelima ditolak sehingga 

jumlah dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

risiko. 

Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (FRDK) memiliki nilai 

koefisien 0,004 dengan nilai sig/2 adalah 0,002 < 0,05. Hal ini berarti 

hipotesis keenam diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa frekuensi rapat 

dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pengungkapan risiko. Kemudian hasil dari penelitian variabel kualitas auditor 

(AUD) memiliki koefisien sebesar 0,022 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor memiliki 

pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko dan dapat dikatakan bahwa 

hipotesis ketujuh dalam penelitian ini diterima. 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Risiko 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah leverage berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan risiko. Nilai signifikansi dari pengujian regresi 

hipotesis pertama adalah 0,282  > 0,05 ini berarti leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan risiko. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama dalam penelitian ini ditolak. 

Dalam penelitian ini teori agensi yang diungkapkan oleh Amran et 

al., (2009) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

hutang tinggi pada struktur modal dapat memaksa perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi lebih banyak, tidak terbukti. Menurut Anggraini 

(2006) dalam Taures (2011) ditemukannya hubungan tidak signifikan 

disebabkan karena perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

kemungkinan besar akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak hutang. 

Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan melaporkan risiko dalam jumlah 

yang sedikit untuk mengurangi tingkat keraguan kreditur berkaitan dengan 

pelunasan hutang dan bunganya. 

Hasil ini mendukung penelitian dari Syaifurakhman (2016) dan 

Taures (2011) yang menyimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung 

penelitian dari Oliveira et al., (2011), Utomo dan Chariri (2014) serta Yunifa  

(2017) yang menunjukan hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko.  
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4.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko 

Hipotesis kedua memprediksi bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Nilai signifikansi 

pengujian regresi hipotesis kedua sebesar 0,000 < 0,05 artinya ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko, sehingga 

secara empiris hipotesis kedua diterima.  

Hal ini sesuai dengan teori keagenan, perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi risiko yang lebih banyak dengan tujuan selain 

untuk memuaskan para pengguna laporan keuangan juga untuk mengurangi 

biaya keagenan serta untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan yang 

besar akan menanggung biaya agensi yang lebih tinggi karena dengan 

kompleksitas usaha yang dimiliki oleh perusahaan akan menimbulkan 

dampak yang lebih besar terhadap masyarakat maupun lingkungannya. Selain 

itu, semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin meningkat pula jumlah 

stakeholder yang terlibat didalamnya. Dengan keterlibatan jumlah stakeholder 

tersebut, maka kewajiban pengungkapan menjadi lebih besar untuk 

memenuhi kebutuhan stakeholder (Amran et al., 2009). Wardhana (2013) 

juga mengatakan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar akan lebih 

terlihat dan menarik perhatian dari para stakeholder sehingga perusahaan 

akan menganggap bahwa pengungkapan risiko sebagai cara untuk 

meningkatkan reputasi perusahaan melalui sistematika pengungkapan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Al-Shammari, 

(2014), Yunifa (2017) dan Wardhana (2013) yang meneliti mengenai 
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pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko menunjukan hasil 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 

Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Doi dan Harto 

(2014) serta Agustina dan Ratmono (2014) yang menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 

4.4.3. Pengaruh Jenis Industri Terhadap Pengungkapan Risiko 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah jenis industri 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Berdasarkan tabel 4.11 

hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan nilai signifikansi sebesar 

0,068 < 0,05 dan koefisien regresi jenis industri sebesar -0,008. Artinya 

bahwa jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko, 

sehingga hipotesis ditolak. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wardhana (2013) yang mengatakan bahwa jenis industri tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan risiko. Hasil yang tidak signifikan ini disebabkan 

oleh pembagian jenis industri, yang di dalam satu sektor dibagi menjadi 

beberapa sektor lagi. Menurut Aljifri dan Hussainey (2007) dalam Wardhana 

(2013) hal ini membuat sektor-sektor tersebut memiliki regulasi yang berbeda 

terkait dengan pengungkapan informasi meskipun dalam satu tipe sektor. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan 

Chariri (2014) serta Wardhana (2013) yang mengatakan bahwa jenis industri 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan penelitian ini 

tidak mendukung penelitian Taures (2011), Amran et al., (2009) dan Al-
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Shammari (2014) yang menunjukan hasil bahwa jenis industri berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan risiko. 

4.4.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Risiko 

Variabel independen komite audit dalam penelitian diprediksi 

memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan hasil 

penelitian variabel komite audit ini yang menunjukan nilai signifikansi 

sebesar 0,014. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga 

komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko, artinya 

hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. 

Menurut Mokhtar dan Mellett (2013) dalam implementasi teori 

keagenan, menyatakan bahwa komite audit sebagai komite penunjang dewan 

komisaris diperkirakan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko 

perusahaan. Kinerja dewan komisaris sebagai badan pengawas akan menjadi 

semakin baik dengan adanya kinerja komite audit yang baik. Sehingga 

dengan semakin besar jumlah komite audit maka semakin baik pula 

pengawasan yang dilakukan atas luas informasi yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktarina (2015) 

dan Syaifurakhman (2016) yang menyimpulkan bahwa komite audit 

berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan penelitian ini tidak 

mendukung penelitian Utomo dan Chariri (2014), Mubarok dan Rohman 

(2013) dan Elzahar dan Hussainey (2012) yang menunjukan hasil bahwa 

komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 
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4.4.5. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan 

Risiko 

Hipotesis kelima memprediksi bahwa jumlah dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Hasil nilai signifikansi 

yang diperoleh yaitu 0,409 > 0,05. Hal ini menunjikan bahwa hipotesis 

ditolak, tidak terdapat pengaruh antara jumlah dewan komisaris terhadap 

pengungkapan risiko. 

Abeysekera (2008) dalam Suhardjanto et al., (2012) meneliti bahwa 

jumlah komisaris dapat dinilai efektif jika berada pada rentang antara lebih 

dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Dalam statisik deskriptif 

menunjukan bahwa rata-rata jumlah dewan komisaris dalam penelitian ini 

kecil hanya 3 sampai 4 orang, hal ini kemungkinan menyebabkan hasil yang 

tidak signifikan. Ukuran dewan komisaris yang kecil mengalami kekurangan 

keahlian dan membuat biaya keagenan cukup tinggi, sehingga mempengaruhi 

kemampuan dewan dalam memenuhi tanggung jawab tata kelola perusahaan 

(Bassett et al., 2007 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Agustina dan 

Ratmono (2014) serta Elzahar dan Hussainey (2012) yang mengatakan bahwa 

jumah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

Sedangkan hasil ini tidak mendukung penelitian dari Suhardjanto et al., 

(2012), Syaifurakhman (2016) dan Wicaksono (2017) yang menemukan 

bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko. 
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4.4.6. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap  

Pengungkapan Risiko 

Hipotesis keenam memprediksi pengaruh frekuensi rapat dewan 

komisaris terhadap pengungkapan risiko. Hasil pengujian menunjukan bahwa 

frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05, ini artinya 

semakin besar frekuensi rapat dewan komisaris dalam perusahaan maka 

semakin baik pula pengungkapan mengenai risiko yang ada di dalam laporan 

tahunan. Sehingga hipotesis keenam diterima. 

Sebagai salah satu bentuk badan pengawas, dengan adanya rapat 

yang sering dilakukan oleh dewan komisaris maka memberikan lebih banyak 

waktu untuk mendiskusikan dan melakukan pelaksanaan tata kelola 

perusahaan termasuk pengungkapan risiko didalamnya. Rapat dewan 

komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis (Suhardjanto et 

al., 2012). Rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala dan berbobot 

mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, melalui rapat tersebut 

dewan komisaris dapat membicarakan serta mendiskusikan informasi-

informasi apa saja yang harus disajikan dalam laporan tahunan. Salah satu 

informasi yang disajikan adalah informasi terkait dengan risiko yang dihadapi 

perusahaan, sehingga informasi tentang risiko dalam laporan tahunan akan 

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi rapat dewan 

komisaris. 
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Hasil pengujian regresi ini konsisten dengan penelitian Suhardjanto 

et al., (2012) serta Utomo dan Chariri (2014). 

4.4.7. Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Pengungkapan Risiko 

Hipotesis ketujuh memprediksi kualitas auditor terhadap 

pengungkapan risiko. Nilai signifikansi dari pengujian hipotesis ketujuh 

adalah sebesar 0,000 < 0,05, ini menunjukan bahwa hipotesis diterima. 

Artinya, kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Oliveira et al., (2011), Al-Shammari (2014) serta Mokhtar dan Mellett 

(2013) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara 

kualitas auditor dengan pengungkapan risiko. Hasil yang signifikan ini 

sejalan dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa perusahaan audit 

yang besar cenderung untuk memberikan jaminan lebih kepada pemegang 

saham sehingga akan mengurangi biaya pemantauan yang dikeluarkan oleh 

prinsipal (Wallace et al., 1994 dalam Mokhtar dan Mellett (2013). Jaminan 

yang dimaksud tersebut adalah kualitas dan luasnya pengungkapan informasi 

perusahaan yang mencakup pengungkapan risiko. 

 

 

 

 

 


