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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

  Kegiatan operasi setiap perusahaan tidak lepas dari risiko yang mungkin 

terjadi. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan laporan 

keuangan yang juga mengungkapkan risiko yang terjadi oleh perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang mengungkapkan risiko perusahaan tersebut secara terbuka akan 

membuat kepercayaan investor meningkat dan akan menanamkan modalnya 

keperushaan tersebut. Selain itu perusahaan dengan memberikan pengungkapan 

risiko secara terbuka maka pengendalian internal dari perusahaan tersebut juga 

baik. Pengendalian internal yang baik akan membuat peningkatan kepercayaan 

kepada para stakeholder termasuk investor, supplier dan yang berkaitan satu sama 

lain. Pengungkapan risiko sangat dibutuhkan bagi stakeholders untuk mengetahui 

bagaimana cara manajer mengelola dan mengatasi setiap risiko yang ada d 

iperusahaan. Perusahaan juga medapat keuntungan dengan mendapat modal yang 

dibutuhkan dari adanya inventasi dari para investor. Oleh karena itu sangatlah 

penting pengungkapan risiko bagi keberlangsungan perusahaan. 

  Risiko merupakan suatu kondisi yang timbul dikarenakan ketidakpastian 

dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi 

(Soemarno, 2009). Suatu perusahaan yang mengungkapkan risiko dalam 

pelaporan tiap tahunnya menarik para investor untuk menginvestasikan modal 

pada perusahaan tersebut karena para investor menganggap suatu perusahaan 
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yang menyantumkan pengungkapan risiko dalam laporan keuangan tahunan 

dianggap memiliki manajemen risiko yang baik di perusahaan tersebut. 

  Adapun peraturan tentang pengungkapan risiko pada laporan tahunan yang 

disusun oleh perusahaan dari badan regulator di Indonesia yaitu PSAK No. 60 

Instrumen Keuangan (revisi 2014). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa 

perusahaan wajib mengungkapkan informasi laporan keuangan supaya Investor 

maupun pemegang saham dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang 

berdasarkan pada laporan posisi keuangan perusahaan tersebut. Selain itu 

manajemen perusahaan juga dapat menganalisis risiko yang terjadi dalam 

perusahaan serta dapat mengelola risiko tersebut. Bank Indonesia memiliki 

peraturan mengenai pengungkapan risiko. Peraturan tersebut terdapat dalam 

peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 mengenai Transparansi dan 

Publikasi Laporan Bank. Dalam peraturan bank tersebut bank mengharuskan 

menyusun laporan tahunan paling kurang mencakup jenis risiko serta potensi 

kerugian yang akan dihadapi oleh bank tersebut selain itu praktek manajemen 

risiko paling kurang untuk risiko potensial, risiko kepatuhan, risiko reputasi, 

risiko strategik, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, dan 

risiko kredit (Utomo dan Chariri, 2014). 

  Terdapat permasalahan mengenai pengungkapan risiko yaitu terjadinya 

kecenderungan penurunan pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur 

tahun 2015-2019. Angka pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur 

didapatkan dengan rata-rata pengungkapan risiko masing-masing perusahaan di 

tiap tahun, dirangkum dalam grafik berikut. 
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Sumber: Data sekunder diolah (2020) 

 

Gambar 1.1. Permasalahan Penelitian 

  Grafik di atas mencerminkan kecenderungan penurunan pengungkapan 

risiko pada perusahaan manufaktur tahun 2015-2019. Rata-rata pengungkapan 

risiko perusahaan manufaktur mengalami penurunan dari 43,05% di tahun 2016 

menjadi 42,86% di tahun 2017. Penurunan rata-rata pengungkapan risiko 

perusahaan manufaktur tersebut terjadi lagi dengan sangat signifikan di tahun 

2018 menjadi 40,06% dan di tahun 2019 menjadi 39,88%.  

  Pengungkapan atas risiko-risiko yang telah berhasil dikelola oleh sebuah 

perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan 

risiko yang berkaitan di masa yang akan datang (Riski, 2013). Informasi mengenai 

risiko perusahaan dapat memberikan manfaat bagi pengguna informasi akuntansi 

khusunya bagi perusahaan, informasi risiko dapat membantu mengelola perubahan, 
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menurunkan biaya modal, dan pedoman bagi alur bisnis perusahaan dimasa 

mendatang (Mubarok, 2013). 

  Fenomena yang terjadi adalah maraknya malapraktik atau rekayasa 

keuangan yang dialami perusahaan-perusahaan tersebut sangat merugikan banyak 

pihak, terutama pihak investor. yakni menyebabkan kepercayaan investor dan 

pengguna laporan keuangan berkurang terhadap kelengkapan dan keandalan angka-

angka akuntansi dalam laporan keuangan.  Contoh dari rekayasa keuangan adalah 

Jiwasraya sejatinya pada 2017 juga mengklaim meraih laba Rp360,3 miliar namun 

memperoleh Opini Tidak Wajar (adverse) dari Kantor Akuntan Pajak (KAP) PWC. 

Hal itu diperoleh akibat kecurangan pencadangan premi sebesar Rp7,7 triliun. Karena 

jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi 

Kemudian terlihat saat kinerja keuangan 2018 di mana Jiwasraya rugi Rp15,3 triliun. 

Kerugian terus berlanjut hingga pada Januari-September 2019, kerugian tercatat 

menembus angka Rp13,7 triliun Pada posisi November 2019, Jiwasraya diperkirakan 

mengalami negative equity sebesar Rp27,2 triliun. 

  Pengungkapan risiko merupakan salah satu bentuk dalam penerapan tata 

kelola perusahan yang baik. Namun peningkatan tata kelola perusahaan di 

Indonesia dianggap tertinggal dari beberapa negara lain yang terkena krisis 

keuangan tahun 1997, seperti Malaysia dan Korea Selatan (Darmadi dan Sodikin, 

2013). Kurangnya pengungkapan risiko perusahaan yang memadai sehingga 

dibutuhkan faktor-faktor penentu yang mendorong pengungkapan risiko dalam 

laporan tahunan perusahaan, seperti: jumlah komite audit, frekuensi rapat dewan 

komisaris dan kualitas auditor. 
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  Jumlah komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan risiko, penelitian 

mengenai jumlah komite audit ini sudah pernah di teliti oleh Syaifurakhman et al. 

(2016). Kinerja komite audit menunjang kinerja dewan komisaris dalam 

melakukan pengawasan akan menjadi baik maka dari itu pengawasan yang 

dilakukan atas luas informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan akan 

menyesuaikan dengan besarnya ukuran komite audit.  

  Frekuensi rapat dewan komisaris diyakini menjadi faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Suhardjanto et al. (2012) membuktikan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge et al. (2010) semakin banyak 

rapat dewan komisaris yang diadakan maka semakin mendorong kepatuhan 

terhadap pengungkapan risiko. 

  Penelitian Al-Shammari (2014) mengungkapkan bahwa kualitas auditor 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Chalmers dan Godfery (2004) 

dalam Al-Shammari (2014) berpendapat bahwa perusahaan audit yang lebih besar 

cenderung memberikan tekanan untuk mengungkapkan informasi mengenai 

pengungkapan risiko lebih banyak untuk dapat mempertahankan reputasi 

perusahaan audit dan menghindari biaya reputasi mereka. 

  Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi (2018) yang 

menguji jumlah komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris dan kualitas 

auditor sebagai variabel independen dengan pengungkapan risiko sebagai variabel 

dependen. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka judul 
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penelitian ini adalah “Pengaruh Jumlah Komite Audit, Frekuensi Rapat 

Dewan Komisaris dan Kualitas Auditor Terhadap Pengungkapan Risiko.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Rumusan masalah peneliti buat adalah: 

1. Bagaimana pegungkapan risiko ada pengaruh positif antara jumlah 

komite? 

2. Bagaimana pengungkapan resiko dapat berpengaruh terhadap frekuensi 

rapat dewan komisaris? 

3. Bagaimana pengungkapan resiko terhadap kualitas auditor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Peneliti memberikan tujuan penelitia yaitu: 

1. Untuk menjabarkan pengungkapan resiko pada jumlah komite audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap 

pengungkapan risiko. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap pengungkapan 

risiko. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan 

pengetahuan seberapa tinggi tingkat pengungkapan risiko yang terdapat 

dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selain itu diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktik 

pengungkapan risiko di perusahaan Indonesia dan memberikan 

pemahaman tentang pengungkapan risiko supaya dapat membantu 

memperbaiki praktik pengungkapan risiko di perusahaan. Serta dapat 

memberikan masukan bagi perusahaan supaya dapat meningkatkan 

kesadaran akan transparasi dalam pelaporannya supaya dapat lebih terbuka 

kepada publik. 

3. Bagi penelitian Selanjutnya 

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam aspek karakteristik perusahaan 

dan pengungkapan risiko. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

                                                                 H1 (+) 

              H2 (+) 

      

                                                               H3 (+) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir di atas menjelaskan hubungan antara variabel independen, 

kontrol dan dependen. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu 

ukuran perusahaan, likuiditas dan leverage. Semakin banyak jumlah komite audit 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Semakin banyak jumlah rapat 

dewan komisaris maka risiko dapat didiskusikan luas pengungkapannya. Auditor 

yang berasal dari KAP akan menjamin kualitas dan mutu perusahaan maka tidak 

akan diragukan lagi kualitas informasi pengungkapannya.  
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1.6. Sistematika Penulisan  

BAB I:  PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan masalah serta kasus yang mendukung penenlitian ini, 

guna mencari solusi atau pemecahan masalah. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dan konsep setiap variabel independen dan 

dependen yang digunakan untuk dasar penelitian serta teori dan konsep 

tersebut digunakan untuk pengembahangan hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan step yang digunakan dalam mencari sebuah 

rumusan masalah yang nantinya akan menjadikan penyelesaian 

hipotesis. 

BAV IV: HASIL DAN ANALISIS 

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interprestasi 

hasil pengujian hipotesis yang sesuai dengan model empiris yang sudah 

ditetapkan. Hasil dan analisis bertujuan untuk menjawab setiap 

perumusan masalah yang ada dalam penelitian. 

BAB V:  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang menunjukan keberhasilan tujuan dalam 

riset, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian berikutnya serta 

implikasi penelitian bagi pembaca. 

 

 


