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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 Landasan teori dipakai untuk melandasi penelitian. Memiliki tujuan untuk 

menjelaskan  antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian 

ini landasan teori yang digunakan yaitu  teori  keagenan (agency theory) . 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teor keagenan (Agency Theory) merupakan teori yang menjelaskan 

hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan 

pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Menurut (Scott, 2015) Konsep agency 

theory adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal 

adalah pihak yang memperkerjakan agent agar melakukan tugas untuk 

kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan 

kepentingan principal. Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa ada dua pelaku 

yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan 

merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah 

orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi 

wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal 

(Ichsan, 2013). 

Teori keagenan menganggap bahwa yang diinginkan principal adalah 

pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang mereka 

tanamkan, salah satunya ditunjukkan dengan kenaikan proporsi tiap saham yang 
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mereka miliki. Sedangkan yang diinginkan agen adalah kepentingan agen yang 

dilaksanakan dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan 

sebesar-besarnya atas kinerja yang telah mereka lakukan (Kusumawardani, 2011). 

Masalah keagenan yang muncul pertama adalah tujuan prinsipal dan agen saling 

berlawanan dan sulit dilakukan verifikasi apakah agen melakukan dengan tepat. 

Sebagai contoh konflik penelitian, pemerintah adalah sebagai prinsipal sedangkan 

perusahaan sebagai agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal 

memberikan  perintah kepada perusahaan untuk melakukan kewajibannya yaitu 

membayar pajak. Dari sini, perusahaan sebagai agen lalai dalam membayar pajak 

karena perusahaan sedang meminimalisirkan beban untuk memperoleh 

keuntungan.  

Hubungan keagenan menimbulkan dua masalah yaitu: Adanya informasi 

asimteris, manajemen memiliki informasi yang lebih banyak tentang keuangan 

dan operasi perusahaan dibandingkan dengan pemilik, dan adanya konflik 

kepentingan, disebabkan perbedaan tujuan yang dimiliki manajer dan pemilik 

perusahaan. (Messier, Steven, & Douglas, 2014). 

2.1.1 Risiko 

Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya 

perubahan (Mulyawan, 2015). Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak 

diprediksi sebelumnya dan tidak dapat diprediksi di masa yang akan datang. 

Sedangkan menurut (Lokobal, 2014) risiko adalah  sesuatu yang mengarah pada 

ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang 

mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang 
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tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. 

Risiko dalam perusahaan diklarifikasikan kedaalam 4 jenis, yaitu : (1) 

Risiko keuangan terdiri atas risiko pasar, risiko likuiditas, resiko kredit, dan risiko 

pemodalan, (2) Risiko operasional terdiri atas risiko SDM, risiko produktivitas, 

risiko teknologi, risiko inovasi, risiko sistem, dan risiko proses, (3) Risiko 

strategis terdiri atas risiko bisnis, leverage, operasi, dan risiko transaksi strategis, 

(4) Risiko eksternal terdiri atas risiko lingkungan, risiko reputasi, dan risiko 

hukum. 

2.1.2 Pengungkapan Risiko 

Pengungkapan merupakan suatu hal yang disampaikan kepada seseorang 

guna memberi informasi yang bermanfaat. Pengungkapan risiko dapat membantu 

investor untuk pengambilan keputusan mengenai investasi dengan mengevaluasi 

informasi yang diungkapkan oleh suatu perusahaan dalam halnya membangun 

tingkatan-tingkatan risiko yang dihadapi. Jika dikaitkan dengan data, 

pengungkapkan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang 

memerlukan. Pegungkapan risiko bermanfaat untuk memonitor risiko dan 

mendeteksi potensi masalah sehingga dapat melakukan tindakan lebih awal agar 

masalah tersebut tidak terjadi (Mokhtar & Mellet, 2013).  

Dalam pengungkapan risiko ada 6 jenis risiko dan 39 item yang 

diungkapkan yaitu : (1) Risiko keuangan meliputi: risiko pasar, kredit, likuiditas, 

tingkat bunga, dan nilai tukar, (2) Risiko operasi meliputi : kepuasan pelanggan, 

pengembangan produk, efisiensi dan pencapaian, proses manajemen ], erosi 
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merek dagang, pencarian sumber daya, dan kegagalan produk, (3) Risiko 

kekuasaan meliputi : kepemimpinan dan manajemen, komunikasi, outsourcing, 

kinerja para karyawan, dan kesiap-siagaan, (4) Risiko teknologi meliputi : akses, 

ketersediaan, infrastruktur teknologi, dan informasi yang dimiliki perusahaan, (5) 

Risiko integritas meliputi : kebijakan manajemen risiko, kecurangan manajemen 

dan karyawan, tindakan ilegal, dan reputasi, (6) Risiko strategi meliputi : 

pengamatan lingkungan, industri, portofolio bisnis, pesaing, peraturan, penetapan 

harga, dan penilaian, politik dan kekuasaan (Mokhtar & Mellet, 2013). 

Pengungkapan risiko sangat penting bagi stakeholder untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui profil risiko dan bagaimana 

manajemen mengelola risiko. Dengan mengungkapkan risiko secara terbuka, 

perusahaan dapat memuaskan harapan dan kepentingan semua stakeholder, 

sehingga konflik kepentingan antar stakeholder dapat dikelola dengan baik, 

dengan demikian perusahaan dapat beroperasi dan memperoleh keuntungan 

maksimal (Doi & Harto, 2014). Tingkat pengungkapan risiko saat laporan 

keuangan dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan belum cukup. Pada 

umumnya perusahaan hanya mengeluarkan pengungkapan risiko wajib dan hanya 

sedikit yang mengeluarkan pengungkapan risiko suka rela. Hal ini berdampak 

pada adanya pembatasan bagi pengguna laporan keuangan terutama dari pihak 

perusahaan yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan dan juga penilaian 

prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (Probohudono, Berlian, & 

Perwutasari, 2013).  
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2.1.5.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya 

nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2013). Menurut (Zadeh & 

Eskandari, 2012) Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan beberapa variabel 

antara lain total penjualan, total aktiva, kapitalisasi pasar, jumlah nilai buku 

hutang, nilai ekuitas pasar, dan jumlah karyawan. Ukuran suatu perusahaan dapat 

dilihat berdasarkan banyaknya jumlah karyawan yang ada pada perusahaan 

tersebut, total penjualan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan dan jumlah aset 

perusahaan (Hanafiah, 2014). Untuk menentukan  nilai perusahaan menggunakan  

ukuran aset perusahaan. Karena nilai total aset lebih besar dari variabel yang 

lainnya. Semakin besar nilai aset yang digunakan maka semakin besar pula 

ukuran perusahaan. 

2.1.5.2  Profitabilitas 

Selain menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

profitabilitas juga menggambarkan bagaimana cara perusahaan menghasilkan laba 

untuk pemegang saham dan pengelolaan sumber daya (Doi & Harto, 2014). 

Ukuran yang digunakan dalam tingkat profitabilitas diantaranya adalah ROA, 

ROE dan Net Profit Margin (NPM). Dalam penelitian ini menggunakan NPM  

(Net Profit Margin)  sebagai proksi pengukuran. 

Net Profit Margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya (Murhadi, 2015). Harapannya 

makin tinggi NPM, maka akan makin baik. Penggunaan NPM sebagai proksi 

didasarkan pada ditemukannya hubungan signifikan antara tingkat profitabilitas, 
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yaitu Net Pofit Margin dengan luas pengungkapan informasi forward-looking 

dalam laporan  tahunan  perusahaan di UAE. 

2.1.5.3 Leverage 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang (Syamsudin, 2013). Perusahaan 

yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan mengungkapkan informasi yang 

lebih pada laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan  memiliki 

tingkat hutang yang tinggi dalam struktur modalnya, kreditur berada dalam posisi 

menawar untuk menekan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih 

banyak  (Taures, 2011). 

Leverage diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio. Artinya 

semakin tinggi Debt to Asset Ratio, berarti semakin tinggi pula penggunaan 

hutang sebagai biaya investasi perusahaan. Apabila rasio ini tinggi, maka 

perusahaan menghadapi risiko likuiditas yang juga tinggi (Taures, 2011). 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang besar akan lebih spesifik dalam 

mengungkapan informasi-informasi mengenai perusahaannya kepada kreditor. 

Sehingga membantu kreditor memenuhi kebutuhannya dalam pengambilan 

keputusan. 

2.1.5.4 Likuiditas  

Likuditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

membiayai hutang jangka pendeknya (Rahman & Mubarok, 2013). (Suryono & 

Prastiwi, 2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang 
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tingi maka memiliki kemampuan yang besar dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya secara tepat waktu dan menandakan perusahaan mempunyai kinerja 

yang baik serta mencerminkan konidisi keuangan yang kuat. Dalam laporan 

tahunan, jika semakin tinggi pengungkapan likuiditas  maka semakin tinggi pula 

manajer mengungkapan mengenai risiko perusahaan. 

2.1.5.5 Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang berasal dari 

pihak luar perusahaan dan tidak terafiliasi. Melakukan tugas pengawasan kegiatan 

oleh Direktur eksekutif perusahaan dan nasihat kepada direktur secara efektif. 

(Achmad & Oktarina, 2017) menyatakan bahwa komsaris yang independen dapat 

memberikan kontribusi yang substansial untuk keputusan penting perusahaan. 

Selain independensi, karaktersitik penting dari dewan komisaris adalah tingkat 

kompotensi atau keahlian profesional dan latar belakang pendidikan formal 

anggota dewan komisaris merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

kemampuan dewan komisaris dalam mengambil keputusan dan menjalankan 

fungsinya dalam perusahaan (Gray & Nowland, 2014). Apabila perusahaan 

mengalami masalah, dewan komisaris juga dituntut untuk menyelesaikan masalah 

dari informasi risiko yang didapatkan untuk kepentingan perusahaan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Di indonesia, sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian mengenai  

pengungkapan risiko. Ada yang berfokus pada perusahaan non keuangan 

perusahaan manufaktur dan laporan keuangan interm. Sehingga, sudah banyak 

memberi pengetahuan yang luas bagi peniliti mengenai pengungkapan risiko. 
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Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

risiko pada perusahaan manufaktur didapat 94 sampel yang terdaftar di BEI. Dari 

penelitian tersebut, pengungkapan risiko secara positif dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, likuiditas dan kompleksitas (Yunifa & 

Juliarto, 2017). (Muslih & Mulyaningtyas, 2019) meneliti pengungkapan risiko 

dalam laporan tahunan  perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI diperoleh 105 data dengan periode penelitian selama lima tahun. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kualitas auditor 

eksternal, kompetisi, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan risiko perusahaan sektor industri barang konsumsi.  

Berbeda dengan penelitian (Fadly & Simanjuntak, 2019) yang berfokus 

pada laporan keuangan interim perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

Ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap pengungkapan risiko. Profitabilitas, leverage, likuiditas, dan 

komite audit tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap pengungkapan 

risiko. (Ardilla, Rambe, & Ratih, 2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pengungkapan risiko perusahaan sektor industri dan kimia  yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2016.  Memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, gearing, ukuran 

dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan 

risiko. Sedangkan likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan risiko.  

Penelitian mengenai perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI 

diproleh 183 sampel selama tiga tahun berturut-turut. Penelitian tersebut bertujuan 
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untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko seperti 

diversifikalsi produk, diversifikalsi geografis, ukuran perusahaan dan leverage 

berpengaruh positif dan signifikan. Namun, likuiditas dan profitabilitas tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko (Doi & Harto, 

2014). 

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

(Yunifa & 

Juliarto, 

2017) 

Analisis Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap Tingkat 

Pengungkapan 

Risiko Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Independen : 

 Ukuran Perusahaan 

 Leverage,Profitabil

itas,Likuiditas,Kom

pleksitas, Tipe 

Auditor 

Dependen : 

Pengungkapan 

risiko 

Ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, 

likuiditas, 

kompleksitas, dan tipe 

auditor berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan risiko 

(Muslih & 

Mulyanin

gtyas, 

2019) 

 

 

 

Pengaruh Corporate 

Governance, 

kompetisi dan 

karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap Tingkat 

Pengungkapan 

Risiko 

Independen : 

Dewan Komisaris 

Independen, 

Kualitas Auditor 

Kompetisi,Ukuran 

Perusahaan,Profita

bilitas 

Dependen :  

Pengungkapan 

risiko 

Dewan 

komisarisindependen, 

kualitas auditor 

independen, kompetis, 

ukuran perusahaan dan 

profitabilitas secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengungkapan risiko 

(Fadly & 

Simanjunt

ak, 2019) 

 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan dan 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Pengungkapan 

Risiko dalam  

 Profitabilitas 

(ROE), Leverage 

(DAR), Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Leverage,Mekanis

me corporate 

governance 

 Ukuran Dewan 
Komisaris,Komite 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

likuiditas, ukuran 

dewan komisaris dan 

komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 

secara simultan 

terhadap tingkat 

pengungkapan risiko 
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Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

 Laporan Interim 

Pada Perusahaan 

Pertambangan yang 

terdaftar di BEI 

 Audit 

 Dependen : 

Pengungkapan 

risiko 

 

(Ardilla, 

Rambe, & 

Ratih, 

2018) 

Pengaruh 

Karaktersistik  

Perusahaan dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Pengungkapan 

Risiko Perusahaan 

Sektor Industri dan 

Kimia yang 

Terdaftar di BEI 

Independen : 

 Ukuran perusahaan 

 Profitabilitas 

 Gearing Likuiditas 

 Ukuran Dewan 

Komisaris,Kompos

isi Dewan 

 Komisaris,Ukuran 

Komite Audit 

Dependen : 

Pengungkapan 

risiko 

Ukuran perusahaan, 

gearing, ukuran dewan 

komisaris, dan ukuran 

komite audit 

berpengaruh terhadap 

prngungkapan risiko, 

profitabilitas dan 

likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan risiko 

perusahaan 

(Doi & 

Harto, 

2014) 

 

 

Analisis Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Pengungkapan 

Risiko 

Geografis 

Ukuran perusahaan 

Likuiditas 

Profitabilitas 

Leverage 

Dependen :  

Pengungkapan 

risiko 

Divesifikalsi produk, 

divesifikalsi geografis, 

ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap luas 

pengungkapan risiko 

perusahaan, likuiditas 

dan profitabilitas tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap luas 

pengungkapan risiko 

perusahaan 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritas 

Di setiap perusahaan pasti berbeda dalam pengungkapan risikonya. Ada 

yang disampaikan secara menyeluruh atau hanya hal-hal yang terpenting saja. 

Tujuan utama pengungkapan risiko adalah untuk mengurangi asimetri informasi 

yang terjadi antara agen dan prinsipal (Utomo & Chairi, 2014). Perusahaan yang 
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besar akan mengungkapkan risiko lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang lebih kecil. 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2017). Kerangka pemikiran teoritas menunjukkan 

gambaran secara luas mengenai alur pemikiran penelitian ini. Kerangka pemikiran 

teoritas dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana karakteristik perusahaan 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko. Karakteristik perusahaan yang 

dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko diantaranya ukuran perusahaan, 

tingkat profitabilitas, leverage, likuiditas, dan dewan komisaris independen. 

Dari penjelasan yang telah dibahas diatas, diperoleh kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritas 
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2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan hal yang belum pasti dan masih dicari kebenarannya 

melalui penelitian selanjutnya. Menurut (Dantes, 2012) hipotesis adalah praduga 

atau asumsi yang harus diuji memalui data atau fakta yang diperoleh melalui 

penelitian. Hipotesis merupakan penuntun bagi peneliti dalam menggali data yang 

diinginkan. Hipotesis yang akan diteliti yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, likuiditas, dan dewan komisaris independen terhadap tingkat 

pengungkapan risiko sebagai berikut :  

2.4.1 Ukuran perusahaan  dengan  Tingkat  Pengungkapan  Risiko 

Dari teori kegenan, untuk mengurangi biaya agensi dan menurunkan 

asimetri informasi diperlukan pengungkapan risiko perusahaan lebih luas terhadap 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan (Taures, 2011). Besarnya ukuran perusahaan akan 

mempengaruhi banyaknya informasi risiko yang diungkapkan (Al-Maghzom, 

Hussainey, & Aly, 2016). 

Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan total aset dan penjualan 

yang dapat memperlihatkan kondisi bahwa perusahaan yang lebih besar akan 

lebih mudah bersaing dalam pasar modal dari perusahaan yang lebih kecil. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian (Fadly & Simanjuntak, 2019) bahwa 

terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan risiko. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, didapat hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan risiko. 
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2.4.2 Profitabilitas dengan Tingkat Pengungkapan Risiko 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hery, 2015). Tingkat 

profitabilitas  merupakan  laba yang dihasilkan perusahaan sebagai ukuran dari 

kemajuan perusahaan. Perusahaan akan lebih mengungkapkan informasi risikonya, 

jika tingkat profitabilitas meningkat diikuti dengan tingkat risiko perusahaan. 

Tingkat profitabilitas dapat memberikan contoh prestasi dalam mengelola sumber 

daya dan  menghasilkan  keuntungan  untuk pemegang saham.  

Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kompensasi perusahaan 

dapat dilakukan dengan cara meningkatkan profitabilitas perusahaan, karena 

semakin besar profitabilitas yang dihasilkan maka perusahaan dituntut untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak demi meningkatkan kepercayaan 

investor (Hanafiah, 2014). Berdasarkan penelitian (Yulandari, Majidah, & Dillak, 

2016) menujukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan risiko. Sedangkan menurut (Wicaksono & Adiwibowo, 2017) 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Semakin tinggi 

profitabilitas maka investor akan tertarik untuk membeli saham. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, didapat hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan risiko 

2.4.3 Leverage dengan Tingkat Pengungkapan Risiko 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya (Kusumawardani, 2011). Leverage dijadikan tolak ukur untuk 
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mengetahui banyaknya hutang yang digunakan untuk membiayai investasi. 

Perusahaan akan lebih bergantung pada kreditor jika tingkat leverage semakin 

tinggi. Perusahaan dengan tingkat hutang yang lebih tinggi akan lebih berisiko. 

Perusahaan diharapkan lebih banyak dalam pengungkapan risiko agar dapat 

dinilai dan memberi penjelasan mengenai yang terjadi di perusahaan. Dari 

penelitian (Doi & Harto, 2014) juga diperoleh hubungan yang positif dan 

signifikan antara leverage terhadap pengungkapan risiko. (Gessy, 2012) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap pengungkapan 

risikoBerdasarkan penjelasan  tersebut, didapat hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risko. 

2.4.4  Likuiditas dengan Tingkat Pengungkapan Risiko 

Jika rasio likuiditas tinggi, maka manjemen akan lebih mengungkapkan 

informasi perusahaan. Hal ini bermaksud untuk membedakan keterampilan 

mereka dalam mengelola risiko likuiditas dibandingkan dengan manajer di 

perusahaan lain dengan rasio likuiditas yang lebih rendah (Al-Shammari, 2014). 

Ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur likuiditas yaitu Net Working 

Capital (NWC), Current Ratio (CR) dan Quick Test Ratio (QTR). Dalam 

penelitian ini menggunakan current ratio sebagai pengukuran likuiditas 

perusahaan. Dari penelitian (Elzahar & Hussainey, 2012) likuidtas berpengaruh 

signika terhadap tingkat pengungkapan risiko. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

didapat hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Likuiditas berpengaruh  positif  terhadap tingkat pengungkapan  

risiko 
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2.4.5 Dewan Komisaris Independen dengan Tingkat Pengungkapan Risiko 

Dewan komisaris independen secara tidak langsung memilki tugas 

mengawasi kegiatan Direktur eksekutif perusahaan. Jumlah dewan yang besar 

dapat memberikan peran yang lebih efektif dalam melakukan fungsi Pengawasan 

Dewan Komisaris (Elzahar & Hussainey, 2012). Perusahaan dengan dewan 

komisaris yang banyak akan mengungkapkan informasi risiko yang banyak pula. 

Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan tingkat risiko reputasi perusahaan 

dan dapat mengurangi biaya agensi. Hasil penelitian (Htay S. , Rashid, Adnan, & 

Mydin, 2011) menemukan bahwa komisaris inependen berpengaruh terhadap 

pengungkapan risiko perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, didapat 

hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan risiko. 


