
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2. 1  Manajemen Resiko 

Resiko merupakan kemungkinan bahaya seperti kegagalan sistem karena 

sikap manusia seperti kecurangan yang diilhami korupsi atau kurangnya kontrol 

keuangan yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi suatu organisasi. Jenis 

resiko yang dihadapi perusahaan dan mempengaruhi kinerjanya meliputi resiko 

operasional, resiko produk, resiko input, resiko pajak, resiko hukum dan resiko 

peraturan (Dabari & Saidin, 2016). Sedangkan Berg (2010) menyatakan bahwa 

resiko mengacu pada ketidakpastian seputar kejadian dan hasil di masa depan 

yang merupakan kemungkinan dan dampak dari suatu peristiwa yang berpotensi 

mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi. 

Manajemen resiko merupakan bagian integral dari praktek bisnis yang 

baik, hal ini telah dilakukan secara terus-menerus dan berbasis informal oleh 

banyak perusahaan. Secara tradisional, manajemen resiko telah berkembang 

secara  profesional di sejumlah bidang, yaitu bidang keuangan, kesehatan dan 

keselamatan, klinis dan lingkungan (Subramaniam et al., 2009). Selain itu, 

Subramaniam et al. (2009) juga menyatakan informasi mengenai resiko dalam 

organisasi tidak hanya penting bagi pemegang saham perusahaan dan internal 

manajemen tetapi juga untuk kreditor, karyawan, pemasok, dan pemangku 

kepentingan lainnya. Informasi yang berguna bagi internal perusahaan dan 

pemegang saham dapat menunjukkan stabilitas dan hasil yang diinginkan dalam 

organisasi. 
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Komponen-komponen dari manajemen resiko seperti keamanan fisik dan 

teknologi harus dijadikan sebagai aset perusahaan contohnya harus lebih 

memperhatikan komponen teknologi yang baru sebelum sepenuhnya 

diimplementasikan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah mengetahui 

masalah yang terjadi sesegera mungkin, sehingga dapat membuat keputusan yang 

tepat dengan memperhatikan resiko dan keamanan dari sudut pandang yang 

berbeda (Pathak, 2005). 

 Badriyah, Sari, & Basri (2015) menyatakan bahwa praktek manajemen dan 

proses pengambilan keputusan termasuk pembentukan manajemen resiko pada 

suatu perusahaan ditentukan oleh tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola 

perusahaan mengidentifikasi hak dan tanggung jawab internal dan menentukan 

peraturan dan prosedur  dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, secara 

teoritis dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan 

pengelolaan resiko yang baik dimana dalam hal ini dewan direksi berperan 

penting dalam mengelola semua resiko yang dihadapi dalam pasar modal (Masry, 

Abdelfattah, & Elbahar, 2016). 

 Praktik tata kelola perusahaan di suatu perusahaan ditunjukkan oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, komisaris independen, dan 

reputasi auditor. Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh terhadap resiko 

bisnis. Semakin tinggi tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin banyak 

informasi yang didapatkan mengenai resiko yang mungkin dihadapi perusahaan 

seperti resiko keuangan, resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko informasi. 
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Hal ini karena kelompok pemegang saham pengendali (pemegang saham terbesar) 

memiliki kepentingan untuk memantau resiko untuk mencegah kemungkinan 

kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pemegang saham terbesar akan 

mendorong komisaris untuk membentuk komite khusus yang bertanggung jawab 

untuk mengawasi penerapan manajemen resiko seperti komite manajemen resiko 

(Badriyah et al., 2015). 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai karakteristik dewan komisaris dan pengendalian 

internal terhadap pengungkapan manajemen resiko dilakukan oleh (Ahmad et al., 

2015) yang menggunakan 7 variabel yang menggambarkan karakteristik dewan 

komisaris, pengendalian internal dan manajemen resiko di Malaysia. Variabel 

independen yang digunakan adalah diversitas jender, proporsi komisaris 

independen, dan latar belakang pendidikan anggota komisaris dengan variabel 

kontrol berupa ukuran perusahaan, leverage, ukuran KAP dan tipe industri.  
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Gambar 2.1 Model karakteristik dewan komisaris dan pengendalian internal 

terhadap pengungkapan manajemen resiko di Malaysia. 

 Subramaniam et al. (2009) menganalisis tentang tata kelola perusahaan 

dan karakteristik perusahaan terhadap komite manajemen resiko di Australia. 

Penelitian tersebut menggunakan 200 perusahaaan dengan variabel dependen 

berupa keberadaan komite manajemen resiko dan tipe komite manajemen resiko 

(yang tergabung atau terpisah dari komite audit). Variabel independen adalah tipe 

industri, CEO duality, proporsi komisaris independen, reputasi auditor, ukuran 

dewan, resiko pelaporan keuangan, leverage, dan kompleksitas dengan 

menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. 

Yatim (2009) meneliti mengenai karakteristik komite audit dan 

manajemen resiko di Malaysia dengan menggunakan 690 sampel penelitian. 

Variabel independen adalah ukuran perusahaan, latar belakang pendidikan 
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anggota komite audit,  kompleksitas, komite audit independen, leverage, ukuran 

KAP, ukuran komite audit,  tipe industry, dan frekuensi rapat komite audit. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Masry et al. (2016) tentang tata kelola 

perusahaan dan manajemen resiko di Arab Saudi dengan jumlah sampel penelitian 

sebanyak 900 perusahaan di bidang perbankan dengan menggunakan data pada 

periode 2003-2012. Variabel independen penelitian tersebut adalah CEO duality, 

komite audit, ukuran dewan komisaris, komite resiko, pergantian CEO, proporsi 

komisaris independen, diversitas jender, kepemilikan pemerintah, ukuran bank, 

jenis bank, krisis keuangan, dan Return on Asset (ROA). 

Tazilah dan Rahman (2014) menganalisis tentang manajemen resiko dan 

karakteristik tata kelola perusahaan di Malaysia dengan menggunakan sampel 

perusahaan dari periode 2006-2009. Variabel dependen berupa keberadaan komite 

manajemen resiko dan tipe komite manajemen resiko (yang tergabung atau 

terpisah dari komite audit). Variabel independen adalah latar belakang pendidikan 

komisaris shari’ah, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, proporsi 

komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris shari’ah, dan memiliki 

variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan leverage. 

Iskandar et al. (2018) meneliti mengenai peran internal audit dan komite 

audit dalam penerapan manajemen resiko perusahaan di Malaysia. Adapun 

variabel independen adalah kompetensi internal audit, independensi internal audit, 

prioritas kerja internal audit, dan dukungan oleh komite audit. 

 Selain itu, Badriyah et al. (2015) menguji tentang pengaruh tata kelola 

perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan dan 

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



 13 

manajemen resiko di Indonesia dengan menggunakan sampel perusahaan tahun 

2013. Variabel independen berupa reputasi auditor, kompleksitas, ukuran dewan 

komisaris, resiko pelaporan keuangan, proporsi komisaris independen, konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan manajer, ukuran perusahaan, dan leverage. 

 Mahurun et al. (2018) menganalisis tentang pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen resiko dengan jumlah sampel penelitian 

sebanyak menggunakan 201 perusahaan di Malaysia. Variabel independen berupa 

komite manajemen resiko, ukuran dewan komisaris, dan latar belakang 

pendidikan anggota komisaris.  

 Dabari dan Saidin (2016) meneliti mengenai peran karakteristik dewan 

terhadap implementasi manajemen resiko pada perusahaan dengan menggunakan 

722 sampel di Nigeria. Adapun variabel independen yang digunakan yaitu 

pengaruh dukungan regulasi, efektivitas audit internal, kompetensi sumber daya 

manusia, komitmen manajemen, dan dukungan karakteristik dewan. 

 Haddad (2016) meneliti mengenai peran tata kelola perusahaan dalam 

pengembangan manajemen resiko pada bank umum di negara Yordania. Variabel 

dependen berupa struktur manajemen resiko dan strategi manajemen resiko 

sedangkan variabel independen adalah komite tata kelola perusahaan, komite 

audit, dan komite manajemen resiko. 

 Selanjutnya Lotfi dan Malgharni (2013) menganalisis hubungan antara 

komposisi dewan komisaris dan manajemen resiko dengan jumlah sampel 

penelitian sebanyak menggunakan 107 perusahaan di negara Iran. Variabel 

dependen adalah manajemen resiko sedangkan variabel independen berupa 
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Gambar 2.2 Model analisis hubungan antara komposisi dewan komisaris dan 

manajemen resiko di negara Iran. 

 Makori et al. (2016) meneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian 

internal terhadap kecurangan manajemen resiko di antara bank umum di kota 

Kisii, Kenya. Kecurangan manajemen resiko adalah variabel dependen, sedangkan 

variabel independen dalam penelitian hanya dua jenis yaitu lingkungan kontrol 

dan risk assessment. 

 Maghzom et al. (2016) meneliti mengenai tata kelola perusahaan dan 

pengungkapan resiko di Arab Saudi. Variabel-variabel yang digunakan adalah 

kepemilikan internal dan eksternal, jumlah komisaris independen, independensi 
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komite audit, jender, latar belakang pendidikan anggota komisaris, tenure, ukuran 

komite audit, diversitas, rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, ukuran 

bank, profitabilitas, proporsi komisaris independen, leverage, likuiditas, dan 

pembayaran dividen. 

 Analisis kualitas dan faktor yang menentukan pelaporan resiko dilakukan 

oleh Hanetseder (2012) dengan menggunakan 43 sampel penelitian di Jerman dan 

Austria dengan variabel independen terdiri dari tiga variabel yakni pelaporan 

resiko, indeks, dan ukuran perusahaan.  

Sanusi et al. (2017) menguji pengaruh struktur tata kelola perusahaan 

terhadap praktek manajemen resiko di Malaysia dengan jumlah sampel sebanyak 

87 perusahaan pada tahun 2013. Variabel independen yaitu komite manajemen 

resiko, proporsi komisaris independen, ukuran KAP, dan kepemilikan 

institusional. Adapun variabel kontrol pada penelitian ini berupa ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

 Elkelish dan Hassan (2014) menguji tentang budaya organisasi dan 

pengungkapan resiko di negara Arab dengan variabel independen yaitu total 

kompensasi karyawan untuk biaya operasional, logaritma dari fluktuasi 

pendapatan operasional, ROI (Return on Investment), total biaya, rasio hutang 

terhadap ekuitas, ukuran perusahaan, dan jenis industri. 

 Wan et al. (2011) meneliti pengaruh kualitas dewan direksi terhadap 

praktek manajemen resiko pada perusahaan di negara Malaysia dengan jumlah 

sampel sebanyak 89 perusahaan dengan variabel independen yaitu kualitas dewan 

direksi. 
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 Penelitian lainnya dilakukan oleh Hoyt dan Liebenberg (2011) meneliti 

mengenai nilai manajemen resiko pada perusahaan di Amerika dengan 

menggunakan 275 perusahaan asuransi. Manajemen resiko sebagai variabel 

dependen dan variabel independen berupa tingkat pertumbuhan penjualan, ukuran 

perusahaan, ROA, diversifikasi industri, diversifikasi internasional, diversifikasi 

intra industri, dividen, leverage, kepemilikan manajerial, perusahaan yang 

mengutamakan asuransi jiwa, beta, tingkat transparansi, kepemilikan institusional 

saham, reinsuse, kelonggaran finansial, laba sebelum bunga dan pajak, standar 

deviasi, dan perubahan nilai perusahaan.   

 Yegon et al. (2014) meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

manajemen resiko perusahaan di negara Kenya dengan menggunakan data pada 

periode 2007-2011. Variabel independen hanya 2 variabel yaitu struktur modal 

dan aktiva bersih. 

 Pristianingrum et al. (2018) menguji tentang pengaruh leverage, 

kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

manajemen resiko di Indonesia dengan menggunakan 88 sampel penelitian pada 

periode 2016-2017. Variabel independen berupa leverage, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan.  

 Ibiam dan Chinedu (2017) meneliti mengenai pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen resiko di Nigeria dengan menggunakan sampel 

sebanyak 10 perusahaan di bidang perbankan dan data pada tahun 2006-2015. 

Ibiam dan Chinedu (2017) hanya menggunakan jumlah dewan komite sebagai 

variabel independen.  
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 Sekome dan Lemma (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi voluntary formation pada komite manajemen resiko di Afrika 

Selatan dengan menggunakan 182 sampel penelitian. Variabel independen berupa 

komisaris independen, proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan, ukuran 

KAP, ukuran dewan komisaris, leverage, manajemen laba, dan tipe industri. 

 Selamat dan Ibrahim (2018) menguji tentang pengaruh budaya resiko 

terhadap hubungan antara mekanisme tata kelola dan implementasi manajemen 

resiko pada perusahaan di Malaysia dengan menggunakan 300 sampel penelitian. 

Variabel independen yang digunakan berupa komite audit, komite manajemen 

resiko dan internal audit, selain itu penelitian ini menggunakan budaya resiko 

sebagai variabel moderator. 

 Penelitian tentang efektivitas komite audit dan manajemen resiko di negara 

Saudi Arabia dilakukan oleh Alzharani dan Aljaaidi (2015) dengan menggunakan 

sampel sebanyak 102 perusahaan. Adapun variabel independen adalah proporsi 

direktur non-eksekutif independen, rapat komite audit, umur perusahaan, ukuran 

komite audit, ukuran perusahaan, latar belakang pendidikan anggota komite audit, 

dan leverage.   

 Selain itu, Yazid et al. (2011) menganalisis praktek manajemen resiko 

pada perusahaan di bidang pemerintahan di negara Malaysia. Variabel dependen 

adalah tingkat manajemen resiko sedangkan variabel independen yang digunakan 

berupa peran Chief Risk Officer (CRO) dan kualitas dewan direksi. 
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2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Resiko 

Berdasarkan peraturan pada OJK No.33/POJK.04/2014, dewan komisaris 

merupakan organ emiten dan perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan 

pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasehat kepada direksi perusahaan.  

Semakin besar ukuran dewan komisaris menunjukkan bahwa pandangan 

dan gagasan yang lebih luas dapat disediakan dalam pengelolaan manajemen pada 

suatu perusahaan (Tazilah & Rahman 2014). Subramaniam et al. (2009) 

menyatakan semakin besar jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan 

maka semakin besar kesempatan untuk menemukan dewan komisaris yang 

memiliki keterampilan untuk berkoordinasi dan menunjukkan anggota komite 

dalam mengatasi manajemen resiko. Selain itu, semakin banyak sumber yang 

diperoleh oleh dewan komisaris pada perusahaan maka akan semakin mudah 

dalam membentuk komite manajemen resiko dan komite audit. 

 Lotfi dan Malgharni (2013), Badriyah et al. (2015), Sekome dan Lemma 

(2014), Pearl-Kumah et al. (2014), Tao dan Hutchinson (2013), Subramaniam et 

al. (2009), Tazilah dan Rahman (2014), dan Mahurun et al. (2018) membuktikan 

bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen resiko.  

 Masry et al. (2016) dan Maghzom et al. (2016) menemukan bahwa ukuran 

dewan komisaris memiliki hubungan yang signifikan negatif terhadap manajemen 
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resiko. Selain itu, Ravana et al. (2014) menemukan bahwa ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen resiko. 

2.3.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen 

Resiko 

 Komisaris independen adalah anggota komisaris yang independen dan 

bukan merupakan karyawan serta tidak berpartisipasi dalam operasional dan 

manajemen perusahaan (Ahmad et al., 2015). Ahmad (2015) juga menyatakan 

bahwa komisaris independen ini bertugas secara profesional dan tidak memiliki 

ikatan bisnis atau peran eksekutif dengan perusahaan serta tidak terlibat dalam 

operasional perusahaan maka akan membantu mendorong manajemen untuk 

mengungkapkan resiko dan mengendalikan internal perusahaan.  

 Sekome dan Lemma (2014), Subramaniam et al. (2009), Ahmad et al. 

(2015), Tao dan Hutchinson (2013) dan Badriyah et al. (2015) membuktikan 

bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen resiko, sedangkan Masry et al. (2016), Lotfi dan Malgharni (2013), 

Maghzom et al. (2016), Tazilah dan Rahman (2014), dan Sanusi et al. (2017) 

membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

manajemen resiko. 

2.3.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Anggota Komisaris terhadap 

Manajemen Resiko 

 Anggota dewan diharapkan dapat menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan tata kelola perusahaan dan resiko, oleh karena itu, 
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pengetahuan dan keahlian anggota dewan sangat penting dan secara efektif dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan yang baik dalam manajemen resiko (Ibiam 

& Chinedu, 2017). Salisu (2015) menyatakan bahwa kompetensi anggota dewan 

dapat menentukan kemampuan dalam mendeteksi dan mengelola resiko untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam hal keuangan.  

 Ahmad et al. (2015), Minton et al. (2014) dan Mahurun et al. (2018) 

menemukan bahwa latar belakang pendidikan anggota komisaris berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen resiko, sedangkan bukti empiris yang 

dilakukan oleh Tazilah dan Rahman (2014) dan Maghzom et al. (2016) 

menemukan latar belakang pendidikan anggota komisaris tidak memiliki 

pengaruh terhadap manajemen resiko. 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Resiko 

 Kegiatan manajemen resiko dalam suatu perusahaan dipantau secara ketat 

oleh komite audit. Mengawasi kinerja keuangan perusahaan dan memastikan 

keandalan pelaporan keuangan merupakan tugas utama dari komite audit. 

Tinjauan secara berkala terhadap manajemen resiko suatu perusahaan baik 

kelonggaran sistem maupun tindakan manajerial merupakan fungsi komite audit 

dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dalam konteks praktik tata kelola 

perusahaan yang baik, karakteristik yang berkontribusi terhadap efektivitas komite 

audit cenderung terkait secara positif dengan pembentukan komite manajemen 

resiko (Yatim, 2009). Dalam penelitian tersebut, Yatim (2009) menyatakan 

semakin banyak jumlah anggota komite audit maka kecenderungan terhadap 

pembentukan komite manajemen resiko semakin besar.  
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 Alzharani dan Aljaaidi (2015), Fraser dan Henry (2007), Iskandar et al. 

(2018), Paape dan Spekle (2012), Selamat dan Ibrahim (2018), Haddad (2016), 

dan Yatim (2009) membuktikan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan 

yang signifikan positif terhadap manajemen resiko. 

 Masry et al. (2016) membuktikan bahwa variabel ukuran komite audit 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen resiko. Selain itu, Maghzom 

et al. (2016) menemukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen resiko. 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap Manajemen Resiko 

 Menurut Herdjiono dan Sari (2017) kepemilikan manajemen mengacu 

pada kepemilikan saham yang dipegang oleh manajemen perusahaan. Menurut 

Lotfi dan Malgharni (2014) apabila direksi perusahaan yang juga merupakan 

pemilik perusahaan tersebut maka pada umumnya akan memiliki tujuan 

kepentingan yang sama terutama dalam pembagian insentif manajer sehingga 

persentase terhadap kepemilikan direksi perusahaan dapat secara efektif 

mempengaruhi manajemen resiko.  

 Lotfi dan Malgharni (2014) dan Sugiharto et al. (2016) menemukan bahwa 

kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen 

resiko, sedangkan Paape dan Spekle (2012) menyatakan kepemilikan manajemen 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen resiko. Selain itu, Prayoga 

dan Almilia (2013), Berkman dan Bradbury (1998), dan Jasmani dan Ansari 

(2006) menemukan bahwa kepemilikan manajemen tidak memiliki hubungan 

terhadap manajemen resiko. 
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2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Manajemen Resiko 

 Kepemilikan institusi adalah kepemilikan pemegang saham dimana 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh lembaga institusi termasuk investor besar 

seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi (Ashrafi et al., 2017). 

Herdjiono dan Sari (2017) menyatakan keberadaan kepemilikan institusional 

dapat memonitor peningkatan investasi mereka secara profesional sehingga 

tingkat kendali atas manajemen sangat tinggi, yang pada gilirannya dapat 

mengurangi potensi penipuan.  

 Hoyt dan Liebenberg (2011), Sanusi et al. (2017), Pagach dan Warr 

(2011), dan Pristianingrum et al. (2018) membuktikan bahwa kepemilikan 

institusi berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen resiko.  

 Paape dan Spekle (2012) dan Mafrolla et al. (2016) membuktikan bahwa 

variabel kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap manajemen resiko. 

Selain itu, Lotfi dan Malgharni (2014) dan Abraham dan Cox (2007) menemukan 

bahwa kepemilikan institusi memiliki hubungan yang signifikan negatif terhadap 

manajemen resiko. Lotfi dan Malgharni (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi 

kepemilikan institusi maka resiko dalam manajemen akan semakin berkurang, hal 

ini dikarenakan apabila kepemilikan institusi semakin berkurang maka investor 

luar dapat mempengaruhi operasional perusahaan. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan uraian 

diatas yaitu: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 2.3 Model analisis karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan 

manajemen resiko pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perumusan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan 

kerangka model diatas yaitu: 

H1:  Terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap manajemen 

resiko 

H2: Terdapat pengaruh antara proporsi komisaris independen  terhadap 

manajemen resiko 
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Manajemen 
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Latar Belakang Pendidikan 
Anggota Komisaris 

Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran KAP 

Leverage 
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H3: Terdapat pengaruh antara latar belakang pendidikan anggota komisaris 

terhadap manajemen resiko 

H4: Terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap manajemen resiko 

H5: Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajemen terhadap manajemen 

resiko 

H6: Terdapat pengaruh antara kepemilikan institusi terhadap manajemen resiko 
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