
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pada dasarnya, setiap bisnis mengandung resiko. Seorang pengusaha 

tentunya harus selalu siap menghadapi resiko, baik itu ringan maupun berat. 

Resiko dapat diminimalisasi jika pengusaha menjalankan bisnisnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Salah satu resiko yang dihadapi suatu perusahaan seperti 

resiko terhadap kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan hingga 

menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat berlangsung (Berg, 2010). 

 Resiko merupakan fitur integral dari aktivitas bisnis. Efektifitas 

manajemen resiko tidak hanya dapat membantu perusahaan menghindari biaya 

yang mahal, kesulitan keuangan, dan mengembangkan program investasi, tetapi 

juga mempengaruhi pengambilan keputusan secara keseluruhan dalam suatu 

perusahaan (McNulty, Florackis & Ormrod, 2012).  

 Adapun berbagai jenis resiko yang akan kita hadapi dalam suatu 

perusahaan seperti resiko keuangan, resiko operasional maupun resiko dalam 

pengambilan keputusan maka untuk menghindari situasi seperti ini, perlu adanya 

managemen resiko pada perusahaan. Manajemen resiko merupakan suatu proses 

perencanaan, mengukur, mengidentifikasi, dan memastikan resiko dan 

mengungkapkan strategi untuk mengelola resiko tersebut. Dalam hal ini 

manajemen resiko akan melibatkan prosedur, tata cara dan metode yang 

membantu para manajer memaksimumkan probabilitas dan konsekuensi dari 

kejadian positif dan mengurangi kemungkinan dan konsekuensi kejadian yang 
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berlawanan (Lokobal, 2014). Penerapan manajemen resiko dalam penyusunan 

laporan keuangan sangat penting karena menghasilkan informasi laporan 

keuangan yang sangat dibutuhkan oleh internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan seperti pemegang saham, investor, kreditur, dan pengguna laporan 

keuangan lainnya.  

Sistem manajemen resiko yang efektif akan mendukung organisasi 

mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan pelaporan keuangannya serta menjaga 

reputasi perusahaan tersebut. Tujuan umum dari mengimplementasi manajemen 

resiko pada suatu perusahaan adalah dengan berhasilnya perusahaan mengelola 

resiko dapat meningkatkan nilai pada perusahaan tersebut dan mendukung 

manajemen dalam proses penerapan tata kelola suatu perusahaan. Manajemen 

resiko juga berfungsi sebagai suatu sistem yang efektif dalam menyusun strategi 

pada aktivitas tata kelola perusahaan. 

Subramaniam, McManus & Zhang (2009) menyatakan tidak hanya dewan 

komisaris dan direksi yang cocok untuk menetapkan kebijakan tentang resiko 

dalam pengawasan dan manajemen tetapi juga menerapkan kebijakan manajemen 

secara keseluruhan. Dewan komisaris dan direksi memiliki tanggung jawab 

terhadap efektivitas praktik manajemen resiko dan mengembangkan budaya 

manajemen resiko, menentukan tanggung jawab dan tugas yang jelas serta 

memastikan sistem organisasi yang memadai. Selain itu dewan komisaris dan 

direksi harus memastikan kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

untuk mendukung pelaksanaan manajemen resiko secara efektif. Tanggung jawab 

dan kewenangan dari dewan komisaris adalah menyetujui kebijakan manajemen 
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resiko, termasuk diantaranya kerangka manajemen resiko dan strategi yang 

ditentukan sesuai dengan tingkat resiko yang akan diterima. Selain itu dewan 

komisaris juga memberikan evaluasi dan arahan perbaikan secara berkala atas 

pertanggungjawaban direksi dalam penerapan kebijakan manajemen resiko dan 

kegiatan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa direksi telah 

mengendalikan internal perusahaan dan resiko-resiko secara maksimal dan efektif. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis ingin meneliti 

apakah karakteristik dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan manajemen 

resiko. Oleh karena itu, penulis menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, 

proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan anggota komisaris, 

ukuran komite audit, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan 

menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, leverage, dan ukuran KAP. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis 

Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Resiko 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2      Urgensi Penelitian  

 Manajemen resiko merupakan salah satu bagian yang penting dalam 

menjalankan suatu perusahaan, hal ini dikarenakan dengan adanya penerapan 

manajemen resiko yang baik maka perusahaan mampu terhindar dari kerugian 

maupun kebangkrutan. Terhindar dari resiko yang merugikan merupakan tujuan 

bagi setiap pengusaha sehingga perlu kita sadari bahwa pentingnya manajemen 

atau pengelolaan resiko bagi sebuah perusahaan. 
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 Tingkat kesadaran perusahaan terhadap pentingnya penerapan manajemen 

resiko di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

perusahaan yang mengalami kasus sehingga mengalami kerugian yang sangat 

besar seperti PT Bahtera Adimina Samudra Tbk, PT Great River Tbk, PT Barito 

Pacific Timber Tbk dan PT Bank Golbal Tbk. Adapun beberapa yang mengalami 

kebangkrutan pada tahun 2017 seperti PT. Megalestari, PT Citra Maharlika 

Nusantara Corpora Tbk, PT Multicon Indraja Terminal, Koperasi Pandawa 

Mandiri Group, PT Kimas Internusa, Petroselat Ltd, PT Asia Paper Mills, dan PT 

Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. Penerapan manajemen resiko pada perusahaan 

di Indonesia masih termasuk sedikit meskipun telah dikeluarkan peraturan dari 

OJK yakni surat nomor 1/POJK.05/2015 dan 18/POJK.03/2016 yang masing-

masing menyatakan bahwa setiap lembaga jasa keuangan non-bank dan 

perusahaan perbankan wajib menerapkan manajemen resiko. Oleh karena itu 

manajemen resiko merupakan bagian yang penting dalam menjalankan suatu 

perusahaan sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. 

 

1.3      Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen resiko?  

2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen resiko? 

3. Apakah latar belakang pendidikan anggota komisaris berpengaruh 

terhadap pengungkapan manajemen resiko? 

  Universitas Internasional Batam  
Erwinda. Analisis Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Resiko pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
UIB Repository©2019



 5 

4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen resiko? 

5. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen resiko? 

6. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen resiko? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan 

manajemen resiko. 

2. Menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap 

pengungkapan manajemen resiko. 

3. Menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan anggota komisaris 

terhadap pengungkapan manajemen resiko. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan 

manajemen resiko. 

5. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan 

manajemen resiko. 

6. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusi terhadap pengungkapan 

manajemen resiko. 
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1.5       Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi kreditor dan investor, penelitian ini dapat memberikan informasi 

dan manfaat yang baik dalam pengambilan keputusan kredit mapun 

investasi. 

2. Bagi pemilik dan manajemen perusahaan, penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan resiko dalam 

rangka mewujudkan pengendalian internal yang baik bagi perusahaan. 

3. Bagi akademis, penelitian yang dilakukan diharapkan sebagai sumber 

dan memberikan referensi tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris 

terhadap pengungkapan manajemen resiko. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai latar belakang dan urgensi 

penelitian, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan pada penelitian 

ini secara keseluruhan.. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan dan tinjauan pustaka yang merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian sebelumnya serta perumusan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan yaitu terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, 

variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memaparkan penjelasan hasil uji pada penelitian dan analisis 

yang dilakukan beserta pembahasan dari seluruh hasil uji data.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini  merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi 

penjelasan berupa kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang peroleh, 

keterbatasan yanag terdapat pada penelitian dan rekomendasi untuk 

penelitian masa akan datang. 
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