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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur industri barang konsumsi sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Metode yang digunakan adalah content analysis. Dimana diperoleh 14 sampel 

perusahaan manufaktur industri barang konsumsi sub sektor makanan dan 

minuman periode 2018 sampai 2020. Berikut disajikan  tabel mengenai daftar 

perusahaan yang digunakan dalam penelitan ini. 

Tabel 4. 1 Daftar Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN Sub Sektor 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Sub Sektor Makanan 

2 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk Sub Sektor Minuman 

3 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk d.h 

Cahaya Kalbar Tbk 

Sub Sektor Makanan 

4 DLTA Delta Djakarta Tbk Sub Sektor Minuman 

5 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Sub Sektor Makanan 

6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk Sub Sektor Makanan 

7 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk Sub Sektor Minuman 

8 MYOR Mayora Indah Tbk Sub Sektor Makanan 

9 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk Sub Sektor Makanan 

10 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk Sub Sektor Makanan 

11 SKBM Sekar Bumi Tbk Sub Sektor Makanan 

http://www.sahamok.com/perusahaan-manufaktur-di-bei/manufaktur-2013/
http://www.sahamok.com/perusahaan-manufaktur-di-bei/manufaktur-2013/
http://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-barang-konsumsi/sub-sektor-makanan-minuman/
http://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-barang-konsumsi/sub-sektor-makanan-minuman/
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NO KODE NAMA PERUSAHAAN Sub Sektor 

12 SKLT Sekar Laut Tbk Sub Sektor Makanan 

13 STTP Siantar Top Tbk Sub Sektor Makanan 

14 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading 
Company Tbk 

Sub Sektor Minuman 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,  maksimum,  minimum , sum, range, 

kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018). Hasil statistik deskriptif dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 42 10.35 96.53 37.2833 26.88874 

Profitabilitas 42 -11.00 .75 -.8605 2.48558 

Leverage 42 .11 2.89 .5436 .50579 

Likuiditas 42 .15 12.04 2.5321 2.34606 

Dewan Komisaris 

Independen 
42 .30 2.00 .6493 .42762 

RD 42 .08 .28 .1421 .05715 

Valid N (listwise) 42     

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, data yang diolah dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 42 sampel. Data yang dipakai adalah data perusahaan manufaktur 

industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Nilai rata-rata (mean) size sebanyak 
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37,2833. Nilai minimum sebesar 10,35, nilai maximum sebesar 96,53 dan nilai 

standar deviasi 26,88874. Nilai minimum size dimiliki oleh perusahaan Indofood 

CPB Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020. Nilai maximum size dimiliki oleh 

perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2018. Dari variabel size dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0,1421 > 

0,05715. Hasil penelitian menujukkan bahwa sebaran data adalah merata. 

Besarnya rata-rata profitabilitas -0,8605, nilai minuman sebesar -11,00, 

nilai maximum sebesar 0,75. dan nilai standar deviasi sebesar 2,48558. Nilai 

minimum dimiliki oleh perusahaan Tri Banyan Tirta tbk tahun 2018, sedangkan 

nilai maximum dimiliki perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2019. 

Dari variabel profitabilitas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih kecil dari 

standar deviasi yaitu -0,8605 < 2,48558. Hasil menunjukkan bahwa sebaran data 

adalah tidak merata. 

Besarnya rata-rata leverage 0,5436, nilai minimum sebesar 0,11, nilai 

maximum sebesar 2,89 dan nilai standar deviasi sebanyak 0,50579. Nilai 

minimum dimiliki oleh perusahaan Delta Djakarta tahun 2020, sedangkan nilai 

maximum dimiliki perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2018. Dari 

variabel leverage dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih kecil dri standar 

deviasi yaitu -0,8605 < 2,48558. Hasil menunjukkan bahwa sebaran data adalah 

tidak merata. 

Besarnya rata-rata likuiditas 2,532, nilai minimum sebesar 0,15, nilai 

maximum sebesar 12,04 dan nilai standar deviasi sebanyak 2,34606. Nilai 

minimum dimiliki oleh perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2018, 
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sedangkan nilai maximum dimiliki perusahaan Delta Djakarta Tbk tahun 2020. 

Dari vaiabel likuiditas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari 

standar deviasi yaitu 2,532 > 2,34606. Hasil menunjukkan bahwa sebaran data 

adalah merata. 

Besarnya rata-rata dewan komisaris independen 2,6493, nilai minimum 

sebesar 0,30, nilai maximum sebesar 2,00 dan nilai standar deviasi sebanyak 

0,42762. Nilai minimum dimiliki oleh perusahaan Prashida Aneka Niaga Tbk, 

Nippon Indosari Corporindo Tbk dan Sekar Bumi Tbk tahun 2018-2020, 

sedangkan nilai maximum dimiliki perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk 

tahun 2018-2020. Dari vaiabel dewan komisaris independen dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu 2,6493 > 0,42762. Hasil 

menunjukkan bahwa sebaran data adalah merata. 

Sebagai variabel dependen, nilai rata-rata RD (Risk Disclosure) 0,1421, 

nilai minimum sebesar 0,08, nilai maximum sebesar 0,28 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,057150. Nilai minimum RD dimiliki oleh perusahaan Sekar Bumi Tbk 

tahun 2018-2020, sedangkan nilai maximum dimiliki perusahaan Tiga Pilar 

Sejahtera tahun 2018-2020. Dari nilai RD dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

lebih besar dari standar deviasi yaitu 0,1421 > 0,057150. Hasil menunjukkan 

bahwa sebaran data adalah merata. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiilki distribusi secara normal 
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(Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan nilai lebih dari 0,05 maka menunjukkan pola distibusi normal. Hasil uji 

normalitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .04067566 

Most Extreme Differences Absolute .166 

Positive .166 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.075 

Asymp. Sig. (2-tailed) .198 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diatas, diketahui 

nilai Asymp.Sig.(2-tailed) adalah 0,198 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan 

bahwa pengujian tersebut memiliki pola distribusi normal sehingga dapat 

dijadikan sebagai penelitian.  

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011).  Uji 

mulitkolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance sama dengan nilai VIF. Hasil 

uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

No. Variabel Tolerance VIF Keputusan 

1 Size 0,859 1,164 Tidak terdapat multikolinearitas 

2 Profitabilitas 0,629 1,59 Tidak terdapat multikolinearitas 

3 Leverage 0,541 1,85 Tidak terdapat multikolinearitas 

4 Likuiditas 0,656 1,524 Tidak terdapat multikolinearitas 

5 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

0,929 1,076 Tidak terdapat multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa korelasi antar variabel 

menunjukkan nilai tolerance dari size sebesar 0,859, profitabilitas sebesar 0,629, 

leverage sebesar 0,541, likuiditas sebesar 0,656, dan dewan komisaris independen 

sebesar 0,929. Kesimpulannya adalah semua nilai variabel independen 

mempunyai nilai tolerance > 0,10, sehingga tidak terjadi korelasi antar variabel. 

Unutuk nilai Variance Inflation Faktor (VIF) nilai size sebesar 1,164, nilai 

profitabilitas sebesar 1,590, nilai leverage sebesar 1,850, nilai likuiditas sebesar 

1,524, dan nilai dewan komisaris independen sebesar 1,076. Kesimpulannya 

adalah semua nilai variabel independen mempunyai nilai VIF < 10, sehingga tidak 

terjadi korelasi antar variabel. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

model regresi dalam penenlitian ini layak dipakai karena tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel. 
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4.2.2.3 Uji Heterokedastistas 

Uji heterokedasitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

variance dan  residual satu  pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model 

regresi (Ghozali, 2011). Uji heterokedastistas dilakukan dengan melihat grafik 

scatterplots. Hasil uji heterokedastisitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut : 

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastistas 

 

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara 

acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 

terjadi heterokedastistas. 
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Tabel 4. 5 Hasil Uji Glejser 

No Variabel Nilai 

Signifikan 

Keputusan 

1 SIZE 0,176 Tidak terjadi heterokedastistas 

2 Profitabilitas 0,097 Tidak terjadi heterokedastistas 

3 Leverage 0,883 Tidak terjadi heterokedastistas 

4 Likuiditas 0,970 Tidak terjadi heterokedastistas 

5 Dewan Komisaris 

Independen 

0,093 Tidak terjadi heterokedastistas 

 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig. size sebesar 0,176, 

profitabilitas sebesar 0,093, nilai sig. Leverage sebesar 0,883  nilai sig. likuiditas 

sebesar 0,970 dan nilai sig. Dewan komisaris independen sebesar 0,093 

menunjukkan nilai sig > 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi 

heterokedastistas dalam model regresi. 

4.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis. Hipotesis yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan 

dewan komisaris independen sebagai variabel independen, sedangkan tingkat 

pengungkapan risiko merupakan variabel dependen. Hasil pengujian analisis 

regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) .030 .025  1.194 .240 

SIZE .001 .000 .289 2.261 .030 

Profitabilitas .001 .003 .033 .219 .828 

Leverage .083 .018 .738 4.575 .000 

Likuiditas .007 .004 .308 2.101 .043 

Dewan Komisaris 

Independen 
.039 .016 .295 2.400 .022 

a. Dependent Variable: RD      

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut : 

Y = 0,030 + 0,001 size + 0,001 profit + 0,83 leverage + 0,007 likuiditas + 0,39 

dewan komisaris independen +   

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dari konstanta sebesar 0,030, menunjukkan bahwa size, profitabilitas, 

leverage, likuiditas dan dewan komisaris independen memiliki nilai sama 

atau tetap, yang artinya pengungkapan risiko adalah sebesar 0,030. 

2. Koefisien size sebesar 0,001, menunjukkan adanya pengaruh positif 

terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

setiap kenaikan size, maka pengungkapan risiko mengalami kenaikan. 

3. Koefisien profitabilitas sebesar 0,001, menunjukkan adanya pengaruh 

positif terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa setiap kenaikan profitabilitas, maka pengungkapan risiko 

mengalami kenaikan. 
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4. Koefisien leverage sebesar 0,083, menunjukkan adanya pengaruh positif 

terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

setiap kenaikan leverage, maka pengungkapan risiko mengalami kenaikan. 

5. Koefisien likuiditas sebesar 0,007, menunjukkan adanya pengaruh positf 

terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

setiap kenaikan likuiditas, maka pengungkapan risiko mengalami kenaikan. 

6. Koefisien dewan komisaris independen sebesar 0,39, menunjukkan adanya 

pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa setiap kenaikan dewan komisaris independen, maka 

pengungkapan risiko mengalami kenaikan. 

4.2.4 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011). 

Informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dari variabel independen 

dilihat dari nilai R² yang kecil. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dari penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .702
a
 .493 .423 .04341 

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris Independen, Likuiditas, SIZE, 

Profitabilitas, Leverage 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .702
a
 .493 .423 .04341 

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris Independen, Likuiditas, SIZE, 

Profitabilitas, Leverage 

b. Dependent Variable: RD 

 

 

Pada tabel diatas ,dapat dilihat nilai Adjust R² sebesar 0,423, artinya 

variabel independen yaitu size, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan dewan 

komisaris independen dapat menjelaskan variabel dependen (RD) sebesar 42,3% 

dan sisanya sebesar 57,7% dijelaskan oleh faktor yang tidak ada didalam model 

pengungkapan risiko dalam penelitian ini. 

4.2.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Variabel dependen secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi variabel independen jika nilai probabilitas 

signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dari penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .066 5 .013 7.013 .000
a
 

Residual .068 36 .002   

Total .134 41    

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris Independen, Likuiditas, SIZE, 

Profitabilitas, Leverage 

 

     

Berdasarkan tabel diatas, nilai size, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan 

dewan komisaris independen sebesar 7,013 dan nilai signifikan sebesar 0,000. 

Menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai t tabel lebih kecil dari nilai t 

hitung yaitu sebesar 2,50 < 7,013. Sehingga hipotesis model regresi yang dipakai 

tidak untuk memprediksi nilai variabel independen. 

4.2.6 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t dipakai untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2016). Hasil uji statistik t dari penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .030 .025  1.194 .240 

SIZE .001 .000 .289 2.261 .030 

Profitabilitas .001 .003 .033 .219 .828 

Leverage .083 .018 .738 4.575 .000 

Likuiditas .007 .004 .308 2.101 .043 

Dewan Komisaris 

Independen 
.039 .016 .295 2.400 .022 

a. Dependent Variable: RD 

 

     

1. Berdasarkan hasil output uji t diatas, dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian hipotesis size sebesar 2,261 dengan nilai signifikan 0,030.  

Menjelaskan bahwa nilai signifikan 0,030 < 0,05, dan mempunyai t hitung 

lebih besar dari t tabel yaitu 2,261 > 1,68830. Sehingga ada pengaruh 

signifikan dari size terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hipotesis 

pertama dalam penelitian ini adalah H1 diterima. 

2. Berdasarkan hasil output uji t diatas, dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian hipotesis profitabilitas sebesar 0,186 dengan nilai signifikan 

0,828. Menjelaskan bahwa nilai signifikan 0,828 > 0,05,  dan mempunyai 

nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 0,219 < 1,68830. 

Sehingga tidak adanya pengaruh signifikan dari variabel profitabilitas 

terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hipotesis kedua dalam penelitian 

ini adalah H2 ditolak. 
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3. Berdasarkan hasil output uji t diatas, dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian hipotesis leverage sebesar 4,575 dengan nilai signifikan 0,000.  

Menjelaskan bahwa nilai signifikan 0,000 < 0,05, dan mempunyai nilai t 

hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 4,575 > 1,68830. 

Sehingga ada pengaruh signifikan dari variabel leverage terhadap tingkat 

pengungkapan risiko. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah H3 

diterima. 

4. Berdasarkan hasil output uji t diatas, dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian hipotesis likuiditas sebesar 2,101 dengan nilai signifikan 0,043.  

Menjelaskan bahwa nilai signifikan 0,043 < 0,05 dan mempunyai nilai t 

hitung lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,101 > 1,68830.  

Sehingga ada pengaruh signifikan dari variabel likuiditas terhadap tingkat 

pengungkapan risiko. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah H4 

diterima. 

5. Berdasarkan hasil output uji t diatas, dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian hipotesis dewan komisaris independen sebesar 2,400 dengan 

nilai signifikan 0,022. Menjelaskan bahwa nilai signifikan 0,022 < 0,05, 

dan mempunyai nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,400 > 

1.68830. Sehingga ada pengaruh signifikan dari variabel dewan komisaris 

independen terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hipotesis kelima dalam 

penelitian ini adalah H5 diterima. 
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4.3 Pembahasan  

4.3.1 Size berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko 

Besar kecilnya nilai size yang ada di perusahaan tergantung ukuran 

perusahaan. Berdasarkan penelitian uji t yang telah dibahas sebelumnya, dapat 

dilihat bahwa hasil uji t sebesar 2,254 dan nilai signifikan 0,031 yang berarti 

0,031 < 0,05 dan memiliki nilai signifikan. Sehingga H1 yang menyatakan size 

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapkan risiko diterima. Dalam 

penelitian ini size berpengaruh terhadap tingkat pegungkapan risiko karena besar 

kecilnya perusahaan mempengaruhi luasnya pengungkapan risiko dalam laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur barang konsumsi sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Semakin tinggi nilai size, maka 

semakin tinggi pula pengungkapan risiko yang dilakukan. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah karyawan yang ada 

pada perusahaan tersebut, total penjualan yang mampu dihasilkan perusahaan dan 

jumlah aset perusahaan (Hanafiah, 2014). Pengungkapan risiko dalam perusahaan 

dapat meningkatkan reputasi perusahaan, faktor inilah yang menyebabkan 

perusahaan besar mengungkapkan risiko lebih banyak dibandingkan perusahaan 

kecil (Wardhana, 2013). Perusahaan besar akan menjadi pusat perhatian 

pemerintah dan masyarakat. Perusahaan besar cenderung memiliki kepemilikan 

saham yang lebih banyak sehingga jumlah pemilik saham yang banyak akan 

memerlukan informasi keuangan yang lebih banyak pula.  

Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang memiliki aset besar, tingkat 

sumber daya manusia yang tinggi, mempunyai teknologi yang bagus, dan alat-alat 
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yang mendukung perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar 

pula risiko yang harus dihadapinya seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, 

peraturan, dan informasi (Andriani & D, 2010). Karena kualitas perusahaan yang 

besar dapat menarik perhatian stakeholder terkait risiko yang diungkapkan 

perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Yunifa & Juliarto, 2017) 

yang mengungkapan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

tingkat pengungkapan risiko. 

4.3.2 Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko 

Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas 

suau perusahaan dapat dinilai dari berbagai cara tergantung laba dan aktiva atau 

modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Berdasarkan penelitian uji 

t yang telah dibahas sebelumnyaa, dapat dilihat bahwa hasil uji t sebesar 0,219 

dan nilai signifikan 0,828 yang berarti nilai signifikan 0,828 > 0,05. Sehingga H2 

yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan risiko ditolak. Hal ini menunjukkan jika perusahaan yang 

memiliki laba atau rugi tetap dituntut untuk mengungkapkan informasi risiko 

secara lengkap. Sehingga besar kecilnya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan risiko. 

Perusahaan yang mengalami profitabilitas yang rendah cenderung mengalami 

risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak ingin menarik perhatian 

stakeholder akan mengungkapkan risiko lebih sedikit. Selain itu, pengungkapan 

risiko dapat memberikan informasi yang penting kepada pesaing, yang dapat 

mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan dalam pasar. Pesaing akan 
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mengetahui risiko-risiko apa saja yang sedang atau yang dihadapi perusahaan, 

sehingga dapat membahayakan persaingan dalam pasar. Penelitian ini di dukung 

oleh penelitian (Ardilla, Rambe, & Ratih, 2018) yang mengungkapkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. 

4.3.3  Leverage berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko 

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana perusahaan yang 

mempunyai biaya tetap. Leverage digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan 

atas semua kewajiban pada pihak eksternal, khususnya untuk pihak pemberi 

modal. Berdasarkan penelitian uji t yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa hasil uji t sebesar 4,575 dan nilai signifikan 0,000 yang berarti nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga H3 yang menyatakan leverage berpengaruh 

positif terhadap tingkat pengungkapkan risiko diterima. Hal ini menunjukkan jika 

perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengungkapkan informasi 

risiko lebih banyak.  

Alasan yang mendasari yaitu debt to asset ratio menunjukkan besarnya 

hutang jangka panjang perusahaan yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan, 

dalam hal ini perusahaan mempunyai tingkat leverage tinggi, berarti hutangnya 

banyak, dan perusahaan berfikir jika mengungkapkan leverage secara detail dan 

terbuka dalam pengungkapan risiko, sehingga publik maupun investor memiliki 

pandangan yang buruk mengenai perusahaan karena banyak hutang.  

Selain itu, manajemer cenderung memberikan informasi terkait 

manajemen risiko yang lebih banyak untuk mengirimkan sinyal kepada kreditur 

mengenai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajibannya (Oliviera, 2011). 
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Banyaknya utang yang dimilki perusahaan akan lebih berisiko bagi perusahaan. 

Transparansi pelaporan keuangan dari perusahaan dijadikan jaminan kreditur 

sebagai pertanggungjawaban dana yang dipinjamkan untuk pengembalian hutang. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Doi & Harto, 2014) bahwa leverage 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. 

4.3.4  Likuiditas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan atau perseorangan untuk 

memenuhi kewajban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. 

Utang jangka pendek perusahaan dapat meliputi utang usaha, pajak, dividen ,dll. 

Manfaat dari likuditas sendiri yaitu membantu proses analisis serta bahan 

interprestasi kondisi keuangan jangka pendek. Berdasarkan penelitian uji t yang 

telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa hasil uji t sebesar 2,101 dan nilai 

signifikan 0,043 yang berarti nilai signifikan 0,043 < 0,05. Sehingga H4 yang 

menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapkan risiko 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas dapat 

mempengaruhi pengungkapan risiko. 

Angka yang menggambarkan likuditas biasanya dengan rasio cepat, rasio 

lancar dan rasio kas. Dalam penelitian ini, likuiditas yang di proksikan ke dalam 

Current Ratio menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. 

Current ratio yang tinggi dapat menimbulkan uang kas yang berlebihan dari 

kebutuhan aset lancar yang rendah. Perusahaan akan mengungkapkan likuiditas 

yang tinggi untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Hal ini untuk 



55 
 

 

membedakan keterampilan perusahaan dalam mengelola risiko likuiditas 

dibandingkan dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah.  

Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan maka kinerjanya dianggap 

semakin baik. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi lebih banyak 

mempunyai kesempatan untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak 

pihak, seperti lembaga keuangan, kreditur, dan pemasok. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian (Yunifa & Juliarto, 2017) yang mengungkapkan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko pada perusahaan. 

4.3.5 Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan risiko 

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki saham 

perusahaan namun ditunjuk sebagai komisaris independen dikarenakan faktor 

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

Berdasarkan penelitian uji t yang telah dibahas sebelumnya, dapat diihat bahwa 

hasil uji t sebesar 2,400 dan nilai signifikan 0,022 yang berarti nilai signifikan 

0,022 < 0,05. Sehingga H5 yang menyatakan dewan komisaris independen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko diterima. 

Hal ini menujukkan bahwa banyaknya dewan komisaris independen dapat 

mempengaruhi tingginya pengungkapan risiko. 

Pada perusahaan yang ada dewan komisaris independen ini dimaksudkan 

untuk mengawasi perusahaan agar perusahaan menjalankan kegiatan usahanya 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adanya komisaris dari luar yang tidak 

terafilisasi dengan perusahaan diharapkan dapat memberikan  saran yang 



56 
 

 

independen terhadap kepada seluruh anggota komisaris perusahaan. Perusahaan 

dengan tingkat independensi dewan yang tinggi akan cenderung mengungkapkan 

informasi untuk mengurangi biaya agensi. 

Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk menyelesaikan 

masalah yang ada di perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen 

mempengaruhi pengungkapan risiko. Adanya dewan komisaris independen tentu 

menjamin bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi risiko lebih banyak. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Muslih & Mulyaningtyas, 2019) 

bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan risiko. 

Tabel 4. 10 Hasil Perbandingan Penelitian sekarang dan Penelitian 

Terdahulu 

Hipotesis Variabel 

Independen 

Hasil Penelitian Penelitian 

sebelumnya 

ukuran perusahaan 

berpengaruh  

terhadap tingkat 

pengungkapan 

risiko 

Ukuran 

perusahaan 

Ukuran perusahaan 

secara signifikan 

berpengaruh terhadap 

tingkat 

pengungkapan risiko 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

risiko 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

pengungkapan 

risiko 

Profitabilitas 

 

Profitabilitas tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat 

pengungkapan risiko 

profitabilitas tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

risiko perusahaan 

Leverage 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

pengungkapan 

risiko 

Leverage Leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat 

pengungkapan risiko 

Leverage 

berpengaruh 

posistif dan 

signifikan 

terhadap luas 

pengungkapan 

risiko perusahaan 

Likuiditas 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

Likuiditas Likuiditas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Likuditas tidak 

berpengaruh 

secara simultan 
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pengungkapan 

risiko 

tingkat 

pengungkapan risiko 

terhadap 

pengungkapan 

risiko 

Dewan komisaris 

independen 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

risiko 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

Dewan komisaris 

independen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat 

pengungkapan risiko 

Dewan komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

risiko 

 


