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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu hal yang tidak pasti dalam kegiatan usaha merupakan hal yang wajar. 

Ketidakpastian itulah yang menimbulkan adanya risiko. Perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di bidang properti, perbankan, ataupun makanan dan minuman 

pasti akan menghadapi risiko. (Norken, 2015) mengemumakan risiko sebagai 

faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya 

penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya dan kualitas. Risiko juga 

dapat diartikan sebagai kerugian akibat dari munculnya suatu kejadian yang tidak 

diharapkan. Untuk menghadapi risiko, perusahaan harus memiliki kemampuan 

dalam mengelola risiko untuk mengurangi kerugian. (Fahmi, 2016) Risiko 

merupakan suatu bentuk keadaan yang tidak pasti dan mungkin akan terjadi 

berdasarkan pertimbangan saat ini..  

Ketidakpastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam dunia 

bisnis. Seperti risiko diperusahaan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, 

sehingga risiko termasuk aktivitas yang ada diperusahaan. Risiko tidak sama 

dengan suatu masalah, karena risiko merupakan sesuatu yang belum terjadi dan 

belum pasti memiliki dampak negatif terhadap perusahaan.. Menurut (Wardhana, 

2013) pengungkapan risiko atau Corporate Risk Disclosure sendiri merupakan 

salah satu praktik Good Corporate Governance. Dalam praktiknya, perusahaan 
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harus menjelaskan tentang risiko-risiko perusahaan yang muncul beserta dengan 

tindakan untuk mengelola risiko yang diperhitungkan. Sehingga pengungkapan 

risiko perlu diungkapkan secara terang-terangan atau tidak disembunyikan sama 

sekali. Hal ini berarti dalam penyampaian kepada investor diungkapkan tanpa 

terkecuali. Investor berhak mengetahui baik buruknya perusahaan dalam 

menjalankan bisnis. Selanjutnya investor akan meneliti lebih lanjut  mengenai  

perusahaan   tersebut apakah  tepat untuk dijadikan  penanaman modal atau tidak.  

Pengungkapan  risiko merupakan cara perusahaan untuk berkomunikasi 

dengan pemangku kepentingannya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan 

dapat memberikan informasi risiko khususnya informasi mengenai risiko yang 

terjadi di perusahaan (Taylor, 2010). Pengungkapan risiko juga dapat mengurangi 

ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan (Al-Maghzom, Hussainey, & Aly, 

2016) dan sebagai sarana untuk melindungi pemegang saham (Htay S. N., Rashid, 

Adnan, & Mydin, 2011).  Kemampuan perusahaan yang baik dapat dilihat dari 

luasnya pengungkapan risiko yang diberikan kepada pemangku  kepentingan. 

Pengungkapan informasi risiko lebih baik dilakukan secara transparan 

sehingga membantu investor, kreditor, stakeholder lainnya dalam mengambil 

keputusan. Para investor dapat membuat keputusan investasi dengan prinsip 

umum yang dipegang oleh investor yaitu high risk bring about high return. Istilah 

ini mengandung makna yaitu semakin tinggi risiko investasi, semakin besar return 

yang diperoleh. Sebaliknya, jika semakin kecil risiko investasi maka semakin 

kecil return yang diperoleh. Menurut (Sudana, 2011) expected  return merupakan 

besarnya hasil yang diharapkan yang diperoleh dari suatu  investasi pada berbagai 
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kemungkinan kondisi yang terjadi selama investasi dilakukan. Sumber-sumber 

return investasi terdiri dari dua komponen  utama  yaitu yield dan capital gain. 

Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan, 

capital gain adalah  return yang berasal dari selisih harga jual dengan harga beli. 

Salah satu penyebab terjadinya risiko adalah ketidakpatuhan 

perusahaan .terhadap regulasi yang telah dilanggar oleh pihak manajemen risiko. 

Regulasi sendiri memiliki arti suatu peraturan yang dibuat untuk membantu 

mengendalikan kelompok atau organisasi suatu perusahaan. Adanya regulasi-

regulasi tersebut memberikan informasi dan praktik tata kelola perusahaan. 

Seperti yang dikemukakan oleh (Hernandez & Aibar, 2015) bahwa praktik 

pengungkapan risiko merupakan bagian penting dari informasi tata kelola 

perusahaan. Sehingga pengungkapan infomasi risiko harus dilakukan secara 

seimbang. Tidak hanya hal positif saja yang diungkapkan, akan tetapi informasi 

yang bersifat negatif yang  berkaitan dengan manajemen risiko. 

Pentingnya pengungkapan risiko diatur oleh beberapa badan regulator di 

indonesia. Dalam (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014) PSAK 60 No.60 revisi 

(2014),  mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan 

keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi : (1) 

signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan 

(2) sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana 

entitas mengelola risiko tersebut. Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang 

timbul dari instrumen keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan 
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pengungkapan kuantitatif. Pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan 

ekposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan 

risiko serta metode pengungkapan risiko sedangkan dalam pengungkapan 

kuantitatif, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko pasar, risiko harga 

lain, risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko kredit, dan risiko likuiditas. 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mengatur tentang 

laporan Tahunan Emiten  atau  Perusahaan  Publik, dimana setiap perusahaan go 

public di indonesia wajib menyampaikan informasi kegiatan perusahaan dalam 

bentuk laporan tahunan (annual report). Laporan tahunan menyediakan informasi 

tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan 

pengelolaan kepada pemegang saham atas sumber ekonomi yang dipercayakan 

kepadanya. Laporan  tahunan terdiri dari komponen keuangan dan non keuangan. 

Komponen non keuangan  menyediakan informasi tambahan bagi stakeholder, 

termasuk risiko perusahaan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik). 

Maka dari itu, kerja sama tim dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan 

untuk menghindari risiko yang berdampak buruk bagi perusahaan. Dalam 

mengelola perusahaan, pihak manajemen dapat melakukan salah satu cara yaitu 

dengan mengungkapkan risiko-risiko tersebut pada laporan tahunan perusahaan 

(Agustina, 2014). Laporan tahunan digunakan untuk menarik minat stakeholder 

dalam berinvestasi. Kebutuhan akan pengungkapan risiko dinilai tidak hanya pada 

pengguna informasi yang lama saja, namun juga pengguna informasi yang baru 
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(Hernandez & Aibar, 2015). Adanya kegagalan suatu perusahaan dalam 

manajemem menyebabkan investor serta pemegang kepentingan lebih 

memperhatikan pentingnya informasi mengenai risiko (Mokhtar & Mellet, 2013). 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang telah banyak digunakan 

untuk menjelaskan pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai untuk mengklasifikasikan besar 

kecilnya suatu perusahaan berdasarkan indikator tertentu, antara lain total aktiva, 

log size, nilai saham, jumlah tenaga kerja, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Jika 

nilai proksi ukuran perusahaan semakin tinggi maka mengidentifikasikan ukuran 

perusahaan semakin besar.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri (Sujarweni, 2017). 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas merupakan perusahaan yang akan terkena 

tingkat risiko yang lebih tinggi dan karena itu mungkin begitu diharapkan bisa 

melaporkan lebih banyak informasi risiko. Indikator keberhasilan perusahaan 

biasanya diukur melalui kemampuan dalam memberikan profitabilitas bagi 

perusahaan dengan menggunakan sumber daya perusahaan baik dengan aset 

maupun ekuitas (Taures, 2011). 

Leverage merupakan perbandingan jumlah utang dan aktiva. Angka ini 

merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Jika perushaan memiliki utang, maka pemberi pinjaman akan melihat 

nilai ekuitas sebagai ambang batas aman dalam memberikan kredit. Oleh karena 

itu, perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan terdorong 
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mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan kreditur.  

Likuditas merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Semakin tinggi 

likuiditas sebuah perusahaan berarti kemampuannya melunasi utang yang sudah 

jatuh tempo semakin tinggi (Kasmir, 2014). Perusahaan pada tingkat likuiditas 

tinggi akan banyak mengungkapan informasi kepada pihak luar. 

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki saham 

perusahaan namun ditunjuk sebagai komisaris independen dikarenakan faktor 

ilmu dan pengalaman yang dimilikinya pada bidang tersebut (Fahmi, 2016). 

Dewan komisaris independen memiliki peran untuk mewujudkan tata kelola 

perusahaan yang baik yang dapat mengontrol perusahaan sehingga dapat 

menurunkan konflik keagenan. Laporan keuangan dan pengungkapannya pun 

penting karena dapat digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk 

menjelaskan dan mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja perusahaan kepada 

stakeholder atau pemegang saham. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

risiko telah dilakukan diberbagai negara. Penelitian tentang risiko yang 

berhubungan dengan pengungkapan telah dilakukan oleh (Mousa & Elamir, 2013). 

Dari penelitian (Mousa & Elamir, 2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Penelitian (Khlif & Hussainey, 

2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap  tingkat  

pengungkapan  risiko. (Mokhtar & Mellet, 2013) telah melakukan penelitian  
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yang membahas tentang adanya hubungan karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan risiko di luar negeri. Dari penelitian tersebut ditemukan tidak 

adanya hasil yang konsisten.  

Di indonesia, (Gessy, 2012) melakukan penelitian tentang analisis faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan risiko. Diperoleh sampel sebanyak 409 dari 

perusahaan non keuangan. Menemukan bahwa tingkat leverage dan ukuran 

perusahaaan berhubungan signifikan terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan 

jenis industri, tingkat profitabilitas dan struktur kepemilikan publik tidak 

berhubungan signifikan dengan pengungkapan  risiko. Penelitian (Mubarok, 2013) 

ditemukan tidak adanya pengaruh signifikan dari komposisi dewan komisaris, 

kepemilikan institusional, gearing, profitabilitas, jenis industri, likuiditas serta 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan  risiko sedangkan variabel independen 

yang secara signifikan memiliki pengaruh pada pengungkapan risiko adalah 

ukuran dewan komisaris serta cross-listing. (Wardhana, 2013) menemukan 

adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas auditor eksternal dan ukuran 

perusahaaan terhadap pengungkapan risiko serta tidak diteukannya pengaruh 

signifikan dari struktus kepemilikan, jenis industri, leverage, komite audit 

independen, dan komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan risiko memiliki hasil yang berbeda-beda. Dengan 

adanya hasil yang tidak konsisten, mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

pada perusahaan Manufaktur  Industri Barang Konsumsi sub sektor makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. Dengan judul 
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penelitian “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 

LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN 

TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN RISIKO”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mengurangi luasnya permasalahan isi pembahasan dari penelitian dan 

sesuai dengan tujuan penelitian, maka  batasan ruang lingkup dalam penelitian ini  

sebagai berikut : 

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Perusahaan manufaktur industri 

barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman periode 2018-2020. 

2. Sumber laporan keuangan perusahaan manufaktur diambil dari 

www.idx.co.id. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

risiko ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko ? 

3. Apakah  leverage berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko ? 

4. Apakah  likuiditas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan  risiko ? 

5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan risiko ? 

http://www.idx.co.id/
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka peneliti 

memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :  

1. Menganalisis mengenai hubungan ukuran perusahaan terhadap tingkat 

pengungkapan risiko perusahaan. 

2. Menganalisis mengenai hubungan profitabilitas terhadap tingkat 

pengungkapan risiko perusahaan. 

3. Menganalisis mengenai hubungan leverage terhadap tingkat 

pengungkapan risiko perusahaan. 

4. Menganalisis mengenai hubungan likuiditas terhadap tingkat 

pengungkapan risiko perusahaan. 

5. Menganalisis mengenai hubungan dewan komisaris independen terhadap 

tingkat pengungkapan risiko perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik 

Memberikan manfaat dalam ilmu ekonomi, terutama dibidang akuntansi. 

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai risiko dan 

dapat memberikan ide dan gagasan. 

2. Bagi Perusahaan 

1) Perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan risiko dan 

menjalankan praktik dengan benar. 

2) Perusahaan dapat menghindari terjadinya risiko atau dapat mengatasi 

dengan tanggap jika terjadi risiko. 
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3) Perusahaan mendapatkan kepercayaan dari investor dengan 

menanamkan modal karena pengungkapan risiko yang secara lengkap. 

3. Bagi investor 

Investor lebih banyak mendapatkan informasi mengenai pengungkapan 

risiko dari perusahaan. Sehingga investor dapat mempetimbangkan 

sebagai bahan referensi untuk investasinya agar mendapatkan keuntungan 

yang maksimal. 

4. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat memperoleh wawasan dan informasi yang lebih luas 

mengenai pengungkapan risiko perusahaan. 


