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ABSTRAK 

 

YULIS RIKAWATI, NIM. 1222100708. Fakultas Ekonomi Universitas Widya 

Dharma, Judul Skripsi: Risk Management Disclosure: Bukti Empiris dari Perusahaan 

yang Terdaftar di BEI. 

Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure. 2) Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap risk management disclosure. 3) Untuk mengetahui apakah 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure. 4) Untuk 

mengetahu apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013 yang meliputi sektor sektor pertanian, pertambangan, industri dasar 

dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti dan real estate, infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi, keuangan, dan perdagangan, jasa, dan investasi yang berjumlah 

457 perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 150 perusahaan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis 

regresi berganda, uji F, uji t dan koefisiensi determinasi. 

Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang meliputi sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, 

dan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Hasil perhitungan uji t variabel ukuran 

perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi sektor 

industri dasar dan kimia, properti dan real estate, dan keuangan. Hasil perhitungan uji t 

variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

meliputi sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, dan perdagangan, jasa dan 

investasi. Hasil perhitungan uji t variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap risk management disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang meliputi sektor industri dasar dan kimia, properti dan real estate,  

infrastruktur, utilitas, dan transportasi, dan perdagangan, jasa dan investasi. Hasil 

perhitungan uji t variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu 

sektor keuangan. Hasil uji t variabel leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang meliputi sektor industri dasar dan kimia, properti dan real estate, 

keuangan, dan perdagangan, jasa dan investasi. Hasil uji t variabel leverage secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi sektor infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi. 

Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, risk management disclosure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Semakin ketatnya persaingan bisnis, mendorong setiap perusahaan 

untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya. Lebih banyak 

pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan menyebabkan semakin 

banyak pula informasi yang perlu diungkapkan. 

Informasi yang diungkapkan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan, 

dan transparan, karena informasi tersebut menjadi dasar pengambilan 

keputusan bagi pengguna informasi tersebut khususnya pihak investor. Hal 

tersebut disebabkan kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang 

mengandung risiko dan ketidakpastian. Karena risiko yang melekat ini, maka 

informasi yang disajikan oleh perusahaan diharapkan dapat mengurangi 

tingkat risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Dengan 

demikian, maka diperlukan pengungkapan (disclosure) yang memadai 

(Sudarmardji, 2007 dalam Fathimiyah dkk, 2011). 

Pengungkapan (disclosure) memberikan implikasi bahwa keterbukaan 

merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem 

korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme corporate governance 

seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi 

(Fathimiyah dkk, 2011). Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa salah 

satu faktor yang memperburuk kondisi Indonesia pada saat krisis tahun 1997 

1 
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adalah lemahnya corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang 

transparannya pengelolaan perusahaan. 

Manajemen risiko dimulai dari adanya kesadaran manajemen 

menyadari bahwa risiko itu pasti ada di dalam suatu perusahaan. Penerapan 

manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut 

mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan 

mempengaruhinya (Susilo dan Kaho, 2010). Informasi mengenai manajemen 

risiko sangat berguna bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi para 

investor. Informasi ini berguna bagi investor untuk melakukan analisis risiko 

agar pengembalian yang diharapkan dapat terpenuhi. Manajemen risiko 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk good corporate 

governance. 

Risk management disclosure dapat diartikan sebagai pengungkapan 

atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas 

bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa 

mendatang. Risk management disclosure berpotensi memiliki manfaat untuk 

para analis, investor, dan stakeholders. Berdasarkan pengertian diatas, risk 

management disclosure dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-

risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana 

perusahaan dalam mengendalikan risiko di masa mendatang. Risk 

management disclosure berpotensi memiliki manfaat untuk para analis, 

investor dan stakeholder (Amran dkk, 2009).  Disclosure memberikan 

implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap 
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manajemen di dalam sistem korporasi. Sebagai dasar pengambilan keputusan 

investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya, maka informasi yang 

disajikan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan, dan transparan. Hal 

tersebut disebabkan kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang 

mengandung risiko dan ketidakpastian. Karena risiko yang melekat ini, maka 

informasi yang disajikan oleh perusahaan diharapkan dapat mengurangi 

tingkat risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh investor.   

Ukuran perusahaan merupakan variabel independen yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan 

perusahaan (Rosmasita, 2007).  

Perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi menunjukkan 

risiko dalam pelunasannya. Sehingga perusahaan dituntut oleh kreditor dan 

investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih detail, terutama risk 

disclosure. Sebaliknya dengan profitabilitas, yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Astuty dalam Andini, 2011). 

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dengan terbuka mengungkapkan 

informasi yang lebih detail untuk menunjukkan kualitas mereka ke publik. 

Sementara, menurut Susbiyani (2001), semakin tinggi leverage dan 

profitabilitas, tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan luas 

pengungkapan. Meski leverage (debt to total assets) dan profitabilitas (ROA) 

berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan, namun belum cukup bukti 

untuk menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan 

(Fuad, 2006). 
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Terkait dengan hal ini Edo Bangkit Prayoga (2013) melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. Hasil penelitian ini adalah 

Tingkat kepatuhan perusahaan manufaktur dalam mengungkapkan manajemen 

risiko mencapai 51,46%. Walaupun pengungkapan butir-butirnya masih 

sedikit, hal ini terlihat dari jumlah pengungkapan manajemen risiko terbanyak 

hanya mencapai enam butir dari sebelas butir yang telah diatur dalam 

Peraturan Bapepam Nomor: SE-02/PM/2002 tentang pedoman penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik: industri 

manufaktur. 

Andini (2011) melakukan penelitian mengenai Risk Management 

Disclosure: Bukti Empiris Perbankan Indonesia yang Terdaftar di BEI. Hasil 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan waktu berpengaruh positif dan 

signifikan dan meningkat signifikan, sedangkan profitabilitas dan leverage 

berpengaruh tidak signifikan, maka risk management disclosure masih rendah 

dan perlu ditingkatkan untuk kedepannya. 

Kristiono (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Risk 

Management Disclosure Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Hasil uji secara simultan atau 

bersama-sama (uji F) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, struktur modal dan ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap risk management disclosure. Hasil uji 
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secara parsial atau individual (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel 

ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure sedangkan 3 variabel lainnya yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan struktur modal tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap risk management disclosure. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Risk Management Disclosure: Bukti Empiris Dari 

Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut 

ini. 

1. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada sektor 

industri dasar dan kimia? 

2. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada sektor 

properti dan real estat? 

3. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi? 

4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada sektor 

keuangan? 
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5. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada sektor 

perdagangan, jasa dan investasi? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor industri dasar dan kimia? 

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor properti dan real estat? 

8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi? 

9. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor keuangan? 

10. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor perdagangan, jasa dan investasi? 

11. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor industri dasar dan kimia? 

12. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor properti dan real estat? 

13. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi? 

14. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor keuangan? 

15. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor perdagangan, jasa dan investasi? 
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16. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor industri dasar dan kimia? 

17. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor properti dan real estat? 

18. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi? 

19. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor keuangan? 

20. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor perdagangan, jasa dan investasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor industri dasar dan kimia. 

2. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor properti dan real estat. 

3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. 
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4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor keuangan. 

5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap risk management 

disclosure pada sektor perdagangan, jasa dan investasi. 

6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada sektor industri dasar dan kimia. 

7. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada sektor properti dan real estat. 

8. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi. 

9. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada sektor keuangan. 

10. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada sektor perdagangan, jasa dan 

investasi. 

11. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor industri dasar dan kimia. 

12. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor properti dan real estat. 
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13. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. 

14. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor keuangan. 

15. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor perdagangan, jasa dan investasi. 

16. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor industri dasar dan kimia. 

17. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor properti dan real estat. 

18. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. 

19. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure pada sektor keuangan. 

20. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap risk 

management disclosure sektor perdagangan, jasa dan investasi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu 

penelitian ini juga diharapakan dapat memberikan ide dan gagasan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan risiko. 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi kepada 

para investor maupun kreditor untuk pengambilan keputusan investasi dan 

kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan keuangan mengenai 

risiko. Dan juga melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

informasi dan pemahaman tentang pengungkapan risiko untuk membantu 

memperbaiki praktek pengungkapan risiko di perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Risk Management Disclosure: 

Bukti Empiris Dari Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013, maka 

dapat disimpulkan. 

1. Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap risk management disclosure pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa 

dan investasi. 

2. Hasil perhitungan uji t variabel ukuran perusahaan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi sektor 

industri dasar dan kimia, properti dan real estate, dan keuangan. 

3. Hasil perhitungan uji t variabel ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi, dan perdagangan, jasa dan 

investasi. 
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4. Hasil perhitungan uji t variabel profitabilitas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi sektor 

industri dasar dan kimia, properti dan real estate, infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi, dan perdagangan, jasa dan investasi. 

5. Hasil perhitungan uji t variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap risk management disclosure pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sektor keuangan. 

6. Hasil uji t variabel leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap risk management disclosure pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang meliputi sektor industri dasar dan kimia, 

properti dan real estate,  keuangan, dan perdagangan, jasa dan investasi. 

7. Hasil uji t variabel leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

risk management disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang meliputi sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya 

dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi para calon stakeholder atau investor, hendaknya mempelajari dan 

menganalisa kinerja perusahaan selama beberapa tahun belakangan untuk 

melihat kemampuan perusahaan didalam risk management disclosure, 

khususnya dengan melihat ukuran perusahaan melalui total aktiva yang 

telah terbukti berpengaruh terhadap risk management disclosure.  
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2. Bagi perusahaan mempertahankan dalam menerapkan kepatuhan terhadap 

risk management disclosure.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan periode yang lebih lama.  

4. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan penggunaan 

variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengungkapan manajemen 

risiko seperti umur perusahaan.  
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