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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Terjadinya perkembangan serta perubahan signifikan dalam standar 

pelaporan akutansi seiringnya dengan terungkapnya bermacam kasus. Salah satu 

kasus terbaru di tanggal 16 Agustus 2019 terkait dengan perusahaan GE (General 

Electric) bergerak dibidang multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat. 

Kasusnya yaitu memanipulasi keuangan hingga US$38 miliar atau 40% dari nilai 

pasar perusahaan, sehingga nilai saham GE  menurun hingga 15%. Penyebab 

kasus GE disebabakan karena menggunakan skema Ponzi, yang berarti 

membayarkan deviden pemegang saham menggunakan aset perusahaan melainkan 

bukan dari pendapatan perusahaan. Bahkan kasus ini hampir menyerupai kasus 

perusahaan Worldcom dan Enron di tahun 2001. (Cnbcindonesia.com, 2019) 

Terkait juga kasus terbaru di Indonesia mengenai PT Garuda Indonesia 

mengenai perolehan laba bersih perusahaan yang dianggap janggal. Dimana 

pendapatan yang diterima dari Mahata sebanyak US$ 239.940.000, dimana 

diantara sebanyak US$ 28.000.000 adalah bagian dari hasil yang diperoleh dari 

PT Sriwijaya Air. Yang sebenarnya masih dalam bentuk akun piutang dimana 

bukan terhitung pendapatan pada periode tersebut, namun sudah diakui menjadi 

pendapatan perusahaan (Detiknews.com, 2019). 

Laporan keuangan PT Garuda Indonesia dibuat oleh akuntan publik 

Kanser Sirumapea dan KAP Tanubrata, Fahmi, Sutanto,  Bambang dan rekan 

dikenakan sanksi oleh Kementrian Keuangan yaitu Sri Mulyani berupa peringatan 
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hukum tertulis dengan diikuti kewajiban untuk melakukan revisi terhadap Sistem 

Pengendalian Mutu KAP dan di lakukan pengkajian kembali oleh BDO 

International Limeted. Hukuman dari dasar pengenaan sanksi yaitu UU Nomor  

tahun 2011 dan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No. 154/PMK01/2017. 

Resiko pastinya dihadapi dari sisi finansial dan operational oleh semua 

perusahaan. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpasitian pertaruangan 

bisnis dan kekacauan perusahaan yang terus meningkat. Pelaporan keuangan tidak 

hanya dituntut sekedar menyampaikan informasi tentang nominal pada laporan 

keuangan, tetapi harus juga memasukan data informasi yang lain dengan tujuan 

dalam mempengaruhi keputusan stakeholders dalam pengambilan keputusan. 

Ismail (2014) mengungkapkan bahwa annual report merupkan data informasi 

yang penting bagi investor. Pengungkapan risiko menggambarkan bagian dari 

pengungkapan informasi kualitatif di pelaporan keuangan. 

Pengungkapan risiko adalah aspek yang penting bagi laporan keuangan 

perusahaan karena bisa menyampaikan informasi tentang bagaimana pengelolaan 

risiko dilaksanakan, berserta akibat dan dampaknya terhadap jangka panjang 

perusahaan. Pengungkapkan informasi risiko pada annual report, entitas telah 

berusaha lebih trasparan dalam menyampaikan informasi risiko dalam annual 

report, serta memberikan informasi kepada pemegang saham. 

Perusahaan harus membuat tolak ukur informasi dalam laporan tahunan 

terhadap resiko yang diketahui, dan kemudian membocorkan informasi yang telah 

memadai yang memungkinkan pengguna untuk memutuskan tentang besarnya dan 
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signifikan dari setiap pengukapan risiko. Rintangan utama dalam memberikan 

informasi risiko oleh perusahaan yaitu sebagai berikut: 

a. Kepekaan komersial yang mengarah kepemilikan dan biaya non-

kepemilikan, 

b. Informasi yang melihat kedepan adalah yang tidak dapat diandalkan yang 

menyebabkan klaim oleh investor untuk bertindak atas informasi tersebut 

(Linsley & Shrives, 2006). 

Badan regulasi yang terdapat di Indonesia telah menerbitkan aturan yang 

mengharuskan adanya informasi berhubungan dengan pentingnya pengungkapan 

risiko telah membuat yang dilaporkan entitas dalam annual report. Yang telah 

disajikan pada PSAK No. 60 mengenai Instrumental Keuangan: Pengungkapan 

kualitatif berserta kuantitatif. Pengungkapan kualitatif, badan usaha diharuskan 

untuk menginformasikan seluruh risiko pada entitas, bagaimana timbulnya risiko, 

tujuan peraturan dan langkah penanganan risiko serta cara pengukuran risiko 

kredit, risiko kualiditass dan risiko pasar 

Bank Indonesia (BI) terdapat peraturan berbeda terhubung pada 

permasalahan pengungkapan risiko sebagai contoh yang disampaikan di peraturan 

Bank Indonesia no 14/14/PBI/2012 mengenai publikasi laporan bank dan 

transparansi. aturan ini mewajibkan bank menyusun laporan tahunan paling sedikit 

tercakup risk exposures (potensi kerugian) dan tipe risiko yang dihadapi bankan 

dan praktek manajemen risiko dimana akan dilaksanakan.  

Adapun mengenai teori keagenan yang menjelaskan koneksi antara 

principal dan agent. Keterkaitan keagenan dianggap suatu perjanjian yang berisi 
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seseoranga atau lebih pemilik atau principal menggunakan luar  pihak atau manajer 

untuk melaksanakan kegiatan oprasional perusahaan yang mengikut sertakan 

pendelegasian beberapa pihak pengambilan keputusan dari pemilik kepada 

manager (Jensen & Meckling, 1976).  

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah 

karakteristik dewan memiliki pengaruh pada pengungkapan risiko. Maka penulis 

ingin menjalankan penelitian dengan mengambil objek pada LQ45. Sehingga 

membentuk penelitian ini berjudul “Analisa Pengaruh Karakteristik Dewan 

Terhadap Pengungkapan Risiko pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45”  

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Laporan keuangan adalah kewajiban pelaporan dari manajemen kepada 

pemegang saham. Pengungkapan bertujuan untuk menyerahkan sejumlah 

informasi tentang kegiatan perusahaan dalam pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan mendukung dalam pengambilan keputusan investor untuk kelanjutan 

perusahaan. Disisi lain manajemen selaku dari pelaksana praktik pengungkapan 

dalam laporan keuangan mempunyai hak untuk menyusun berapa besar 

pengungkapan yang dilaksanakan.   

Isu yang berkaitan dengan pengungkapan risiko finansial adalah isu yang 

memiliki pengaruh koneksi dengan efeknya pada pertimbangan dalam 

pengambilan suatu keputusan yang akan dijalankan dari pemegang saham. 

Penelitian tentang pengungkapan risiko finansial yang dijalankan di Indonesia 

sudah diteliti oleh banyak peneliti. tetapi, ada beberapa penelitian tersebut belum 
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memperlihatkan hasil yang jelas dan teratur atas penyebab yang dipercaya mampu 

mempengaruhi pengungkapan risiko. Selain itu diketahui penyebab yang lain 

dapat dilihat penting serta bisa mempengaruhi pengungkapan risiko dalam 

pelaporan keuangan sebagai contoh banyaknya rapat dewan direksi (Suhardjanto, 

2011). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan untuk melakukan pengujian kembali dan 

memperjelas penyebab-penyebab yang didua dapat mempengaruhi pengungkapan 

risiko dengan pengajuan pertanyaan yaitu: 

1. Apakah ukuran dewan mempunyai pengaruh kepada pengungkapan 

risiko? 

2. Apakah komisaris independen mempunyai pengaruh kepada 

pengungkapan risiko? 

3. Apakah perbedaan jenis kelamin mempunyai kepada pengungkapan 

risiko ? 

4. Apakah aktivitas dewan mempunyai pengaruh kepada pengungkapan 

risiko? 

5. Apakah konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh kepada 

pengungkapan risiko? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Semua penelitian pastinya memiliki tujuan yang diperoleh ataupun 

dicapai, tujuan dari penelitian pengungkapan risiko  yaitu: 

1. Menganalisisa efek ukuran dewan kepada pengungkapan risiko. 

2. Menganalisisa efek komisaris independen kepada pengungkapan risiko. 

3. Menganalisisa perbedaan jenis kelamin kepada pengungkapan risiko. 

4. Menganalisis aktifitas dewan kepada pengungkapan risiko. 

5. Menganalisis konsentrasi kepemilikan kepada pengungkapan risiko. 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

1. Bagi pelaksana informasi akuntansi  

Penelitian pengungkapan risiko diharapkan bisa membagikan 

pengetahuan terhadap pemakai informasi dalam melaksanakan 

pengambilan suatu keputusan kepada entitas yang melaksanakan 

pengungkapan risiko finansial. 

2. Bagi akademisi 

Penelitian pengungkapan risiko dapat diharapkan bisa menjadi refrensi 

dalam pengungkapan risiko finansial kepada laporan keuangan entitas, 

serta menjadi literatur perluasan ide dan buah pikiran mengenai 

pelaksanaan pengungkapan risiko terhadap penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

Yosua Liau. Analisa Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Pengungkapan Risiko pada Perusahaan yang 
Terdaftar di LQ45, 2019. 
UIB Repository©2019



7 
 

Universitas Internasional Batam 

  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan menyerahkan  pengertian mengenai isi 

bagian dari skripsi yang dibuat. Ada lima bab yang disususn dari skripsi ini yang 

saling mempengaruhi serta saling melengkapi. Berikut merupakan penyusunan 

pembahasan: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memberikan penjelasan seberapa konkrit mengenai 

latar belakang, permasalahan yang diteliti, manfaat serta tujuan penelitian 

serta susunan pembahasan 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab dari kerangka teoretis serta perumusan hipotesis memberikan 

penjelasan tentang ciri-ciri model penelitian sebelumnya yang 

berhubungan tentang peneliatian ini, landasan teori, model dari  

penelitian, termasuk juga rumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga membahasa mengenai metode penelitian dimana 

membicarakan rancangan penelitian, objek penelitian, pengertian 

variabel operasional, cara-cara mengumpulan data, serta metode analisisa 

data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab empat menjabarkan dari hasil uji data sesuai variabel yang 

dilaksanakan serta pembahasan dari hasil analisisa yang dilaksanakan. 
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BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab lima yaitu isi paling terakhir dari skripsi yang  dirancang dengan isi 

kesimpulan terakhir dari hasil analisisa dan pembahasan, keterbatasan 

yang terdapat pada penelitian, serta saran yang ditawarkan untuk 

penelitian di masa depan. 
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