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SARI 

 

Frianty, Nofalinda Jona. 2016. “Determinan Pengungkapan Enterprise Risk 

Management pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 

 

Kata Kunci: Enterprise Risk Management, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 

Institusional, Profitabilitas, Leverage 

 

Kasus manipulasi laporan keuangan dan krisis keungan global 2008 

merupakan bentuk kegagalan penerapan GCG. Kegagalan tersebut telah dibahas 

dalam Sarbanes Oxley Act yang selanjutnya menekankan pentingnya penerapan 

manajemen risiko untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. 

Penerapan manajemen risiko tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan GCG, 

yaitu prinsip transparansi yang menuntut diterapkannya enterprise-wide risk 

management. Berdasarkan teori stakeholder, pengungkapan ERM merupakan 

bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. 

Sedangkan menurut agency theory, pengungkapan ERM diperlukan untuk 

meminimalisasi asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemilik 

perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, tingkat 

leverage, dan pengungkapan ERM; pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

tingkat profitabilitas dan pengungkapan ERM; pengaruh tingkat leverage terhadap 

tingkat profitabilitas dan pengungkapan ERM; serta pengaruh tingkat 

profitabiltias terhadap pengungkapan ERM. 

Populasi penelitian ini adalah 83 perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian populasi sehingga 

semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) dengan 

menggunakan AMOS 21. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap tingkat leverage dan pengungkapan ERM, namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional dan tingkat 

profitabilitas. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas dan pengungkapan ERM. Tingkat leverage berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan ERM, namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan ERM. Rata-rata pengungkapan ERM pada 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 masuk dalam 

kategori cukup lengkap, namun cenderung kurang. Dengan demikian, perusahaan 

sektor keuangan hendaknya terus meningkatkan pengungkapan ERM, sehingga 

kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan akibat kegagalan 

pengelolaan risiko dapat diminimalisasi. 
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ABSTRACT 

 

Frianty, Nofalinda Jona. 2016. “Determinants Enterprise Risk Management 

Disclosure of Financial Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 

2014”. Final Project. Accounting Department. Economics Faculty. Semarang 

State University. Advisor: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 

 

Keywords: Enterprise Risk Management, Company Size, Institutional 

Ownership, Profitability, Leverage 

 

Fraud cases of financial statement and the 2008 global financial crisis are 

failure of good corporate governance implementation. These failures have been 

discussed in the Sarbanes Oxley Act, which further emphasizes the importance of 

risk management to prevent fraudulent financial reporting. Implementation of risk 

management is closely related to the implementation of good corporate 

governance, namely the principle of transparency that demanding the 

implementation of enterprise-wide risk management. Based on stakeholder theory, 

the disclosure of ERM is a form of corporate accountability to their stakeholders. 

Meanwhile, according to agency theory, the disclosure of ERM is required to 

minimize the information asymmetry between the management and the owners of 

the company. The purpose of this study was to analyze the influence of company 

size on institutional ownership, profitability, leverage, and ERM disclosure; the 

influence of institutional ownership on profitability and ERM disclosure; the 

influence of leverage on profitability and ERM disclosure; and the influence of 

profitability on ERM disclosure. 

 

The population of this study was 83 financial sector companies listed in 

Indonesia Stock Exchange 2014. This study used census method, so that all 

members of the population used as sample. Data analysis method used in this 

study is path analysis employing AMOS 21. 

 

The results of this study showed that company size have significant and 

positive influence on leverage and ERM disclosure, but have no significant 

influence on institutional ownership and profitability. Institutional ownership have 

no significant influence on profiability and ERM disclosure. Leverage have 

significant and positive influence on ERM disclosure, but have no significant 

influence on profitability. Profitability also have no significant influence on ERM 

disclosure. The average of ERM disclosure in financial sector companies listed in 

Indonesia Stock Exchange 2014 was included in the category of quite complete, 

but tends to be less. Accordingly, financial sector companies should to improve 

the disclosure of ERM, so the possibitily of fraud in financial statements caused 

by the failure of risk management can be minimized. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan 

merupakan hal yang sangat penting bagi stakeholder perusahaan. Informasi 

tersebut digunakan oleh stakeholder sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan, seperti keputusan investasi, pemberian kredit, maupun 

keputusan lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan informasi stakeholder 

tersebut, perusahaan harus melakukan pengungkapan secara lengkap dan 

transparan mengenai kegiatan perusahaan dalam laporan tahunannya. 

Laporan tahunan perusahaan tidak hanya berisi mengenai komponen 

keuangan saja, tetapi juga berisi komponen non-keuangan. Hal ini dikarenakan 

informasi keuangan saja tidak cukup untuk dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan bisnis. Komponen non-keuangan menyediakan informasi 

tambahan bagi stakeholder, termasuk kaitannya dengan risiko perusahaan 

(Ruwita, 2012). Menurut Djojosoedarso (2003:2) risiko adalah kemungkinan 

terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan. 

Risiko selalu ada di dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin banyak pula risiko yang 

mengintainya. Karenanya, perusahaan dituntut untuk mengendalikan dan 

meminimalisasi risiko tersebut agar tidak merugikan para stakeholder atau 

perusahaan itu sendiri. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan manajemen 
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risiko. Djojosoedarso (2003:4) mendefinisikan manajemen risiko sebagai 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko yang 

mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/ 

mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program 

penanggulangan risiko. 

Manajemen risiko sangat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengetahui kemungkinan risiko-risiko usaha yang akan terjadi. Setelah 

manajemen risiko dibuat, selanjutnya harus diungkapkan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Terlebih bagi perusahaan-perusahaan yang go public, pengungkapan 

manajemen risiko sangat penting karena stakeholder-nya sangat banyak dan 

beragam. 

Pengungkapan merupakan penyediaan dan penyampaian informasi yang 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengungkapan memiliki tiga konsep, yaitu 

pengungkapan yang cukup (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full) (Ghozali 

dan Chariri, 2007). Sehingga pengungkapan manajemen risiko dapat diartikan 

sebagai penyediaan dan penyampaian informasi mengenai pengelolaan risiko 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Di Indonesia, penerapan manajemen risiko khususnya bagi perusahaan 

publik telah mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah. Hal ini dibuktikan 

dengan diterbitkannya peraturan mengenai manajemen risiko tersebut. Secara 
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umum, peraturan terkait pengungkapan manajemen risiko bagi perusahaan publik 

di Indonesia di antaranya yaitu Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-

431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan 

Publik. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengungkapan manajemen risiko 

merupakan bagian dari pengungkapan corporate governance. Sistem manajemen 

risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai: (a) gambaran 

umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan; (b) jenis risiko dan cara 

pengelolaannya; dan (c) reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko 

perusahaan. 

Peraturan lainnya yaitu Exposure Draft (ED) PSAK No. 60 Tahun 2010 

tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. Dalam peraturan tersebut disebutkan 

bahwa informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen 

keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. 

Dalam pengungkapan kualitatif, entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, 

bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko serta 

metode pengukuran risiko. Sedangkan untuk pengungkapan kuantitatif, entitas 

disyaratkan mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar, 

termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar. 

Peraturan-peraturan tersebut mengharuskan perusahaan melakukan 

penerapan manajemen risiko. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan 

akan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh 

risiko-risiko yang dihadapi. Hal ini akan meningkatkan kinerja perusahaan 
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sehingga kinerja perusahaan yang diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai 

dengan keadaan yang sesungguhnya. 

Namun, sering terjadi adanya perusahaan yang melakukan manipulasi 

dalam laporan keuangannya. Manipulasi laporan keuangan dapat berupa salah saji 

atau pengabaian jumlah yang dilakukan dengan sengaja untuk menunjukkan 

kepada stakeholder bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Manipulasi 

atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan tersebut dapat terjadi apabila 

perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko yang baik, yang mengakibatkan 

perusahaan tidak siap dalam menghadapi risiko, sehingga menimbulkan kerugian. 

Di Indonesia, kasus-kasus kecurangan dalam laporan keuangan telah terjadi dalam 

berbagai sektor perusahaan, salah satunya adalah perusahaan sektor keuangan. 

Beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di sektor keuangan di 

Indonesia antara lain adalah manipulasi oleh Bank Lippo Tbk. dan oleh PT United 

Capital Indonesia Tbk. 

Kasus manipulasi pada Bank Lippo Tbk. terjadi pada tahun 2002. 

Perusahaan tersebut memberikan laporan berbeda kepada publik dan BEJ. Dalam 

laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan kepada publik pada 

28 November 2002, disebutkan total aktiva perseroan Rp24 triliun dan laba bersih 

Rp98 miliar. Namun dalam laporan kepada BEJ pada 27 Desember 2002, total 

aktiva perusahaan berubah menjadi Rp22,8 triliun (turun Rp1,2 triliun) dan 

perusahaan merugi bersih Rp1,3 triliun (Suara Merdeka, 2003). 

Sementara itu, kasus manipulasi laporan keuangan oleh perusahaan efek 

PT United Capital Indonesia Tbk. terjadi pada tahun 2005. Perusahaan tersebut 



5 
 

 
 

menyebutkan adanya dana deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan 

puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam Laporan Keuangan Tahunan 

dan tidak dapat dijelaskan sumber dana yang diperoleh. Sehingga diduga PT 

United Capital Indonesia Tbk. telah melakukan manipulasi terhadap laporan 

keuangan tahunannya (Syahrizal, 2009). 

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 juga telah menjadi 

sorotan di samping kasus-kasus manipulasi laporan keuangan pada tahun-tahun 

sebelumnya. Krisis keuangan global tersebut telah menimbulkan banyak 

perdebatan mengenai pentingnya good corporate governance. Kegagalan dalam 

penerapan good corporate governance telah dibahas dalam Sarbanes Oxley Act 

yang selanjutnya menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam 

perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. 

Penerapan manajemen risiko tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan good 

corporate governance, yaitu prinsip transparansi yang menuntut diterapkannya 

enterprise-wide risk management (Putri, 2013). Penerapan enterprise-wide risk 

management ini perlu dilakukan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh CFO Study IBM Global yang diberitakan Seputar Indonesia 13 Augustus 

2012, kurang dari 20% penurunan kapitalisasi yang parah dalam sebuah 

perusahaan diakibatkan oleh risiko keuangan sebagai hasil dari kesalahan 

manajemen risiko, penurunan permintaan inti produk, dan kegagalan mencapai 

sinergi dari proses akuisisi. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa 

terjadinya kemacetan ERM perusahaan secara umum dipengaruhi oleh 

ketidaktahuan internal perusahaan (Muthohirin,dkk. 2012). 
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Sampai tahun 2015, terdapat beberapa peraturan terkait pengungkapan 

manajemen risiko bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. 

Peraturan-peraturan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan 

Pembiayaan. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu bagian dari tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang wajib 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan publik. 

Pengungkapan manajemen risiko dapat dijelaskan oleh teori keagenan dan 

teori stakeholder. Dalam teori keagenan, perspektif hubungan keagenan 

merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan 

pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan adalah sebuah kontrak di mana satu atau lebih manajer (principal), 

menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan 

prinsipal dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan 

kepada agen. 

Hubungan keagenan ini seringkali menimbulkan permasalahan asimetri 

informasi dan konflik kepentingan. Asimetri informasi terjadi karena adanya 

ketimpangan informasi yang diketahui oleh prinsipal dengan informasi yang 

dimiliki agen. Sedangkan konflik kepentingan terjadi karena prinsipal memiliki 

perbedaan kepentingan dengan agen dalam pengelolaan perusahaan. Asimetri 
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informasi dapat diminimalisasi dengan dilakukannya pelaporan dan 

pengungkapan informasi perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 

transparansi kepada para pemangku kepentingan. Pengawasan intensif oleh 

pemilik perusahaan juga dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya asimetri 

informasi ini. 

Dalam teori stakeholder dijelaskan bahwa perusahaan tidak hanya 

beroperasi untuk pencapaian tujuannya saja, tetapi harus memberikan manfaat 

bagi para stakeholdernya. Stakeholder yang dimaksud adalah pemegang saham, 

kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya yang 

ikut serta dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Pengungkapan manajemen 

risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan 

keputusan, dan merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi 

dengan para stakeholdernya. Melalui pengungkapan manajemen risiko, 

perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko 

yang terjadi di perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih 

mendalam dan luas, menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan 

kebutuhan informasi para stakeholder (Anisa, 2012). 

Berbagai penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko, baik di luar 

maupun di dalam negeri, sudah banyak dilakukan. Ruwita dan Harto (2013) 

meneliti tentang pengungkapan ERM dengan memperoleh hasil bahwa ukuran 

perusahaan dan tingkat profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

ERM. Sedangkan tingkat solvabilitas, tingkat likuiditas, keahlian komite audit, 

frekuensi pertemuan komite audit, struktur kepemilikan saham publik, dan jenis 
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kepemilikan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Penelitian Prayoga dan Amilia (2013) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

ERM. Sedangkan kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan 

kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Kumalasari, dkk (2014) juga meneliti tentang luas pengungkapan ERM 

dan memperoleh hasil bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan ERM. Sedangkan ukuran perusahaan dan reputasi 

auditor tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan ERM. Sementara 

penelitian Kristiono, dkk (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan manajemen risiko. 

Sementara itu, untuk penelitian yang dilakukan di luar negeri, Amran et 

al., (2009) menemukan bahwa diversifikasi produk, diversifikasi geografis, 

ukuran perusahaan, dan jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

Sedangkan tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

Hassan (2009) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berhubungan 

signifikan dengan tingkat pengungkapan ERM. Tingkat leverage dan jenis 

industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ERM. Sementara 

corporate reserve berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pengungkapan ERM. 
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Penelitian Elzahar dan Hussainey (2012) menemukan bahwa firm size dan 

sector type berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan 

liquidity, gearing, profitability, cross-listing, institusional ownership, board size, 

role duality, board composition, dan audit committee size tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan risiko. Penelitian Shammari (2014) 

memperoleh hasil bahwa company size, liquidity, complexity, dan auditor type 

berhubungan positif dengan pengungkapan risiko. Industry type berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan leverage dan profitability 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui adanya perbedaan 

hasil penelitian antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Beberapa 

variabel yang memiliki perbedaan hasil adalah ukuran perusahaan, tingkat 

profitabilitas, tingkat leverage, dan kepemilikan institusional. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak pula stakeholder 

yang terlibat dalam aktivitas perusahaan dan semakin besar pula risiko yang 

dihadapi perusahaan karena aktivitas bisnis perusahaan akan lebih kompleks. Hal 

ini mendorong perusahaan melakukan pengungkapan ERM secara lebih luas 

untuk memenuhi kebutuhan stakeholder akan informasi perusahaan. Sehingga 

ukuran perusahaan akan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. 

Hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan ERM 

ditemukan oleh Ruwita dan Harto (2013), Kristiono, dkk (2014), Amran, et. al., 

(2009), Elzahar dan Hussainey (2012), dan Shammari (2014). Sedangkan Prayoga 

dan Almilia (2013), Kumalasari, dkk (2014), dan Hassan (2009) menemukan 



10 
 

 
 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Perbedaan hasil tersebut dimungkinkan terjadi karena penelitian-penelitian 

tersebut menggunakan objek, periode, dan jumlah sampel yang berbeda-beda. 

Sementara itu untuk proksi ukuran perusahaan, kecuali Amran, et. al., (2009) 

yang menggunakan proksi total pendapatan, semua peneliti menggunakan proksi 

total aset. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung 

akan mengungkapkan informasinya secara lebih terinci. Hal ini dilakukan untuk 

meyakinkan investor mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Sehingga tingkat profitabilitas akan berpengaruh positif tehadap 

pengungkapan ERM. Hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan 

pengungkapan ERM ditemukan oleh Ruwita dan Harto (2013) serta Kumalasari, 

dkk (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elzahar dan Hussainey 

(2012) serta Shammari (2014) menemukan bahwa tingkat profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. Perbedaan hasil tersebut 

dimungkinkan terjadi karena perbedaan pengukuran. Ruwita dan Harto (2013) 

serta Kumalasari, dkk (2014) menggunakan proksi net profit margin (NPM), 

sedangkan Elzahar dan Hussainey (2012) serta Shammari (2014) menggunakan 

proksi return on equity (ROE). 

Semakin tinggi tingkat leverage akan mendorong perusahaan melakukan 

pengungkapan risiko lebih banyak. Hal ini dikarenakan kreditur membutuhkan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang dipinjamkan sekaligus sebagai 

alat ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya. 
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Sehingga tingkat leverage akan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

ERM. Hubungan positif antara tingkat leverage dengan pengungkapan ERM 

ditemukan oleh Kumalasari, dkk (2014) dan Hassan (2009). Sedangkan Amran, 

et. al., (2009) dan Shammari (2014) menemukan hasil yang tidak signifikan antara 

tingkat leverage dengan pengungkapan ERM. Perbedaan hasil tersebut 

dimungkinkan terjadi karena perbedaan jumlah sampel penelitian. Kumalasari, 

dkk (2014) dan Hassan (2009) menggunakan sampel kecil, yaitu masing-masing 

22 dan 41 perusahaan, sedangkan Amran, et. al., (2009) dan Shammari (2014) 

menggunakan sampel besar, yaitu masing-masing 100 dan 109 perusahaan. 

Semakin besar persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan 

akan menyebabkan pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi lebih 

optimal. Hal ini akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan informasi 

lebih banyak untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. 

Sehingga kepemilikan institusional akan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ERM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kristiono, dkk 

(2014) serta Elzahar dan Hussainey (2012) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko. Hasil 

penelitian tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk membuktikan apakah 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan ERM. 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian ulang mengenai pengungkapan ERM menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, dan tingkat leverage. 
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Terlebih, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, dan tingkat 

leverge terhadap pengungkapan ERM tidak dapat diketahui secara pasti apakah 

positif atau negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel-variabel 

tersebut terhadap pengungkapan ERM masih lemah. Oleh karena itu, penelitian 

ini mencoba menguji kemungkinan adanya pengaruh antarvariabel independen 

tersebut. 

Ukuran perusahaan merupakan komponen yang mendasar dan penting 

dalam suatu perusahaan. Terlebih dalam pengelolaannya, banyak komponen lain 

yang kemungkinan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Tuti, 2015). 

Komponen tersebut antara lain kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, 

dan tingkat leverage. Namun, penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap ketiga komponen tersebut sebagai variabel mediasi dalam pengungkapan 

ERM masih jarang dilakukan. 

Perusahaan besar akan menarik minat investor dari luar perusahaan untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut, terutama investor yang berbentuk institusi. 

Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula 

persentase kepemilikan institusionalnya.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Golonji, et. al. (2013) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepemilikan institusional. 

Perusahaan besar cenderung akan menggunakan utang lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki biaya 

utang yang relatif lebih rendah daripada perusahaan kecil, sehingga mendorong 
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perusahaan besar untuk menggunakan utang lebih banyak. Penelitian Zare, et. al. 

(2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat leverage. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya 

aset yang dimiliki. Semakin besar aset perusahaan maka semakin besar pula laba 

yang dapat diperoleh perusahaan. Hal ini dikarenakan aset perusahaan digunakan 

dalam kegiatan operasional yang tujuaanya untuk menghasilkan laba. Penelitian 

Babalola (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karina 

dan Khafid (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

Tingkat profitabilitas selain dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, juga 

dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan tingkat leverage. Semakin tinggi 

kepemilikan institusional maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan 

oleh investor institusional terhadap kinerja manajer perusahaan. Hal ini akan 

mendorong manajer untuk bekerja lebih baik, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati 

(2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage, menunjukkan 

semakin besar pula dana yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari utang 

untuk membiayai aktivitasnya. Bertambahnya modal perusahaan tersebut 

memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya sehingga akan 

meningkatkan profitabilitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Febria (2013) yang menemukan bahwa tingkat leverage memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Karina dan Khafid (2015) menemukan bahwa leverage yang diproksikan 

dengan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ukuran 

perusahaan selain memiliki pengaruh langsung terhadap pengungkapan ERM juga 

memiliki pengaruh terhadap kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, dan 

tingkat leverage. Serta diketahui pula bahwa kepemilikan institusional dan tingkat 

leverage selain memiliki pengaruh langsung terhadap pengungkapan ERM juga 

memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, selain menguji 

hubungan langsung ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, tingkat 

profitabilitas, dan tingkat levarage terhadap pengungkapan ERM, penelitian ini 

juga akan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepemilikan 

institusional, tingkat profitabilitas, dan tingkat leverage, serta pengaruh 

kepemilikan institusional dan tingkat leverage terhadap tingkat profitabilitas. 

Sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel eksogenus 

berupa ukuran perusahaan, variabel mediasi berupa kepemilikan institusional, 

tingkat profitabilitas, dan tingkat leverage, serta variabel endogenus berupa 

pengungkapan ERM. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitan sebelumnya selain 

penggunaan variabel mediasi, juga terletak pada perusahaan yang dijadikan objek 

penelitian. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia lebih banyak 

menggunakan perusahaan manufaktur atau perusahaan non-keuangan lain sebagai 
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objek penelitian. Sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

Sektor keuangan dipilih karena selain masih jarangnya penelitian 

pengungkapan manajemen risiko di sektor keuangan, juga karena sektor keuangan 

memegang peranan yang penting dan signifikan dalam kehidupan ekonomi suatu 

negara, terutama untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perusahaan 

sektor keuangan memiliki potensi tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan sektor lainnya, terutama terkait dengan risiko finansialnya. 

Tahun 2014 dipilih karena periode tersebut merupakan periode tersedianya 

laporan keuangan dan laporan tahunan auditan terbaru dari perusahaan, sehingga 

lebih menggambarkan keadaan perusahaan sesuai dengan kondisi saat ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu dilakukan pembuktian 

secara empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, 

tingkat profitabilitas, dan tingkat leverage terhadap pengungkapan ERM. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Perusahaan 

Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepemilikan institusional? 

2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas? 
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3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat leverage? 

4) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas? 

5) Apakah tingkat leverage berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas? 

6) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise 

risk management? 

7) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

enterprise risk management? 

8) Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise 

risk management? 

9) Apakah tingkat leverage berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk 

management? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepemilikan 

institusional. 

2) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat profitabilitas. 

3) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat leverage. 

4) Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat 

profitabilitas. 

5) Menganalisis pengaruh tingkat leverage terhadap tingkat profitabilitas. 
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6) Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan enterprise 

risk management. 

7) Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 

enterprise risk management. 

8) Menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan 

enterprise risk management. 

9) Menganalisis pengaruh tingkat leverage terhadap pengungkapan enterprise 

risk management. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau kontribusi 

baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dalam bidang 

ekonomi, khususnya akuntansi, dan memberikan inspirasi untuk 

dilakukannya penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

2) Bagi Investor dan Kreditor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dan 

kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit 

bagi perusahaan. 
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3) Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk terus 

memperbaiki proses bisnisnya sehingga dapat memberikan return yang sesuai 

dengan harapan para stakeholder. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Grand Theory 

2.1.1. Agency Theory 

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

principal atau pemilik perusahaan dengan agent atau pengelola perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul 

ketika satu atau lebih individu (principal) mempekerjakan individu lain (agent) 

untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen 

untuk membuat suatu keputusan atas nama prinsipal tersebut. Dengan kata lain, 

dalam hubungan keagenan ini, prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk 

kebutuhan operasional perusahaan, sedangkan agen sebagai pengelola 

berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana yang dipercayakan oleh 

prinsipal untuk meningkatkan kemakmuran prinsipal melalui peningkatan nilai 

perusahaan (Haryono, 2005). 

Dalam teori agensi, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai 

orang-orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh 

kepentingan pribadinya masing-masing. Dari situasi ini timbullah konflik 

kepentingan antara prinsipal dan agen (Putri, 2013). Konflik kepentingan tersebut 

akan menimbulkan permasalahan lain dalam hubungan keagenan, yaitu terjadinya 

asimetri informasi. Lubis (2010:91) menyebutkan bahwa beberapa riset akuntansi 

yang menggunakan teori agensi mendasarkan pemikirannya atas perbedaan 
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informasi antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat dan kantor cabang, atau 

adanya asimetri informasi yang memengaruhi penggunaan sistem akuntansi. 

Kristiono, dkk (2014) menjelaskan bahwa manajer sebagai pihak agen, 

memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat dibandingkan 

dengan stakeholder. Informasi tersebut mencakup seluruh kondisi perusahaan, 

termasuk kondisi-kondisi yang mungkin akan dihadapi perusahaan di masa 

datang. Pemegang saham, kreditur, dan stakeholder lainnya memerlukan 

informasi-informasi tersebut untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang 

akan dilakukan. Apabila terdapat asimetri informasi antara pihak agen dan 

prinsipal, maka keputusan yang diambil bisa berdampak buruk dan merugikan 

berbagai pihak. Manajer seharusnya menjamin ketersediaan informasi yang 

relevan dan lengkap mengenai risiko yang dihadapi perusahaan, salah satunya 

dengan menggunakan mekanisme pengungkapan. Pengungkapan informasi 

manajemen risiko yang lebih mendalam dan luas akan dapat meminimalisasi 

asimetri informasi tersebut. 

Pelaporan dan pengungkapan informasi mengenai perusahaan merupakan 

salah satu tanggung jawab dari manajemen sejalan dengan berkembangnya isu 

mengenai corporate governance (Sari, 2013). Dalam hal ini, pengungkapan 

manajemen risiko merupakan bagian dari prinsip transparansi dalam pelaksanaan 

good corporate governance. 

Cara lain yang dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya asimetri 

informasi yaitu dengan dilakukannya monitoring oleh pemegang saham kepada 

manajemen. Semakin besar sebuah perusahaan maka semakin besar pula 
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kemungkinan terdapatnya pemegang saham outsider, baik yang berbentuk 

institusi ataupun perseorangan. Karena berbentuk institusi dan berbadan hukun 

sehingga posisinya lebih kuat dibanding pemegang saham perseorangan, 

institusional ownership dapat turut serta memonitor kinerja manajemen 

perusahaan sehingga terjadinya asimetri informasi dapat dihindari. 

 

2.1.2. Stakeholder Theory 

Teori stakeholder menjelaskan bahwa dalam beroperasi, perusahaan tidak 

hanya mementingkan pencapaian tujuannya saja, tetapi juga harus memperhatikan 

kepentingan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Yang termasuk 

dalam stakeholder perusahaan adalah pemegang saham, kreditur, supplier, 

konsumen, pemerintah, klien, masyarakat, dan pihak lainnya yang turut serta 

memberikan dukungan dengan berbagai bentuk dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Sehingga kemakmuran perusahaan sangat bergantung pada dukungan 

dari stakeholder. 

Stakeholder merupakan pemangku kepentingan di dalam sebuah 

perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan 

(Anisa, 2012). Menurut Clarkson (1994), terdapat dua golongan stakeholder, yaitu 

stakeholder sukarela dan stakeholder non-sukarela. Stakeholder sukarela adalah 

suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko karena 

kelompok atau individu tersebut telah melakukan investasi di dalam suatu 

perusahaan. Sedangkan stakeholder non-sukarela adalah suatu kelompok atau 

individu yang mengalami risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah pihak-pihak yang berpengaruh atau 

dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. 

Pada dasarnya, stakeholder theory adalah mengenai hubungan yang 

dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu 

stakeholder (Gray et al., 1996 dalam Amran et al., 2009). Ulman (1985) 

mengatakan bahwa organisasi akan memilih stakeholder yang dipandang penting, 

dan mengambil tindakan yang dapat mengendalikan hubungan harmonis antara 

perusahaan dengan stakeholdernya (Ghozali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut, 

ketika stakeholder menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan 

mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan 

akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para stakeholdernya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memuaskan kepentingan para 

stakeholder yaitu dengan melakukan pengungkapan informasi perusahaan dengan 

lebih transparan dan lebih luas. Dan salah satu informasi yang penting bagi para 

stakeholder adalah informasi mengenai manajemen risiko perusahaan. 

Informasi tentang risiko disampaikan perusahaan melalui pengungkapan 

risiko. Jika informasi risiko dapat dipahami stakeholder melalui pengungkapan 

risiko, diharapkan informasi tersebut akan memuaskan keinginan stakeholder. 

Kepuasan stakeholder akan berdampak dalam pengendalian sumber ekonomi 

sehingga menyediakan dukungan terhadap perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan (Ruwita, 2012). Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan yang 

memiliki tingkat risiko yang tinggi akan mengungkap pembenaran dan penjelasan 

mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran et al., 2009). Sehingga 
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semakin tinggi tingkat risiko perusahaan, maka semakin banyak informasi 

manajemen risiko yang diungkapan. Semakin banyak informasi manajemen risiko 

yang diungkapkan, maka stakeholder akan menganggap risiko perusahaan 

tersebut berkurang karena perusahaan mampu mengantisipasi risiko tersebut. 

 

2.2. Enterprise Risk Management 

2.2.1. Definisi Enterprise Risk Management 

Komite Nasional Kebijakan Governance (2012) mendefinisikan risiko 

sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran organisasi. Salah satu atribut 

risiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari 

sesuatu yang belum diketahui. Dengan demikian, strategi yang baik adalah 

strategi yang juga memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi, baik dalam 

konteks internal maupun eksternal organisasi, dan melakukan antisipasi perlakuan 

risiko bila memang risiko tersebut menjadi kenyataan. 

Djojosoedarso (2003:2), dengan mengutip pendapat beberapa para ahli, 

menyimpulkan bahwa risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu yang 

merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan. Menurut Djojosoedarso (2003:3), 

risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu (1) berdasarkan 

sifatnya, (2) berdasarkan dapat-tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak 

lain, dan (3) berdasarkan sumber/penyebab timbulnya. Berdasarkan sifatnya, 

risiko dapat dibedakan menjadi risiko yang tidak disengaja (risiko murni), risiko 

yang disengaja (risiko spekulatif), risiko fundamental, risiko khusus, dan risiko 

dinamis. Berdasarkan dapat-tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, 
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terdiri atas risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan risiko yang tidak 

dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan berdasarkan sumber/penyebab 

timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam risiko intern dan risiko ekstern. 

Secara sederhana, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh 

organisasi/perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, manajemen risiko 

mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/ 

mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program 

penanggulangan risiko (Djojosoedarso, 2003:4). 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO, 2004) mendefinisikan ERM sebagai berikut: 

“Enterprise risk management is a process, effected by an entity’s board of 

directors, management and other personnel, applied in strategy setting 

and across the enterprise, designed to identify potential events that may 

affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide 

reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” 

 

Definisi tersebut mencerminkan konsep dasar enterprise risk management, 

yaitu: (1) sebuah proses, yang sedang berlangsung dan mengalir melalui suatu 

entitas; (2) sebagai akibat oleh setiap orang dalam tingkat organisasi; (3) 

diterapkan dalam pengaturan strategi; (4) diterapkan di seluruh perusahaan, pada 

setiap tingkat dan unit, dan termasuk dalam meriviu pengambilan tingkat entitas 

portofolio yang berisiko; (5) dirancang untuk mengenali peluang kejadian yang 

jika terjadi akan mempengaruhi jalannya usaha dan organisasi; (6) mampu untuk 

memberikan keyakinan memadai kepada manajemen entitas dan dewan direksi; 

serta (7) diarahkan untuk pencapaian tujuan. 
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Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2012), 

manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi, maka proses 

manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen 

umumnya dan harus masuk menjadi bagian dari budaya organisasi, praktik terbaik 

organisasi, dan proses bisnis organisasi. Dalam Pedoman Manajemen Risiko 

(KNKG, 2012), proses manajemen risiko meliputi lima kegiatan, yaitu 

komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko, 

serta monitoring dan review. 

Manajemen risiko menurut Amran et al. (2009) adalah proses dan metode 

yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya (atau menangkap 

kesempatan) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

Manajemen risiko yang dipilih setiap perusahaan umumnya berbeda satu sama 

lain, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut dalam industri yang sejenis yang 

mungkin menghadapi risiko yang serupa. Hal ini dikarenakan manajemen yang 

berbeda memiliki strategi pengelolaan, toleransi terhadap risiko, dan tujuan yang 

berbeda pula, sehingga penting bagi investor untuk lebih memperhatikan kunci 

risiko bisnis dan bagaimana setiap risiko dikelola oleh perusahaan (Ruwita, 2012). 

Kerangka kerja manajemen risiko melibatkan tiga proses yaitu (1) 

mengidentifikasi, mengukur, dan menilai tipe atau jenis risiko yang mungkin 

dihadapi perusahaan; (2) memilih metode atau tindakan strategis yang tepat untuk 

mengontrol risiko, termasuk menentukan apakah dengan menghindari risiko, 

mengurangi risiko, atau memindahkan risiko ke pihak lain; dan (3) memonitor dan 
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mengawasi semua tindakan yang direncanakan untuk mengatasi risiko yang 

mungkin dihadapi (Lajili dan Zeghal, 2005 dalam Amran et al., 2009). 

 

2.2.2. Tujuan dan Manfaat Enterprise Risk Management 

COSO ERM Framework (2004) menyajikan empat kategori tujuan ERM 

sebagai berikut: (1) strategis, yaitu dilakukan untuk mencapai tujuan, sejalan 

dengan mendukung misinya; (2) operasi, yaitu penggunaan sumber daya yang 

efektif dan efisien; (3) pelaporan, yaitu berkaitan dengan keandalan pelaporan 

yang bersangkutan; dan (4) kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. Sedangkan tujuan ERM menurut KNKG (2012) yaitu: (1) 

mengurangi kejutan yang kurang menyenangkan; (2) meningkatkan hubungan 

dengan para pemangku kepentingan; (3) meningkatkan reputasi perusahaan; (4) 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen; dan (5) lebih memberikan 

jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan. 

ERM merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila aktivitas operasi 

perusahaan terlaksana dengan efektif dan efisien. Proses pencapaian tujuan 

perusahaan tersebut akan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pihak manajemen. Keberhasilan 

penerapan ERM akan membuat perusahaan lebih mudah dalam mencapai 

tujuannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan hubungan perusahaan dengan 

para pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi perusahaan. 
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Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan menurut Djojosoedarso 

(2003:5) yaitu: (1) memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan 

operasi perusahaan. (2) Memberikan sumbangan langsung kepada upaya 

peningkatan keuntungan perusahaan karena adanya pengurangan biaya melalui 

upaya pencegahan. (3) Menyumbang secara tidak langsung kepada pencapaian 

keuntungan perusahaan melalui beberapa cara, salah satunya yaitu karena masalah 

ketidakpastian sudah tertangani dengan baik oleh manajer risiko, maka akan dapat 

mengurangi keragu-raguan dalam pengambilan keputusan yang dapat 

mendatangkan keuntungan. (4) Ketenangan hati yang dihasilkan oleh cara 

pengelolaan risiko murni yang baik, menjadi barang non-ekonomis yang sangat 

berharga bagi perusahaan. (5) Keberhasilan mengelola risiko murni juga dapat 

membantu kepentingan pihak lain, seperti karyawan perusahaan, agar dapat 

menunjukkan wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, 

sehingga perusahaan akan mendapatkan simpati masyarakat. 

 

2.2.3. Komponen Enterprise Risk Management 

Menurut COSO (2004), ERM terdiri dari delapan komponen yang saling 

berhubungan. Kedelapan komponen tersebut adalah lingkungan internal (internal 

environment), penetapan tujuan (objective setting), identifikasi kejadian (event 

identification), penilaian risiko (risk assessment), respon terhadap risiko (risk 

response), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi 

(information and communication), serta pengawasan (monitoring). 
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Lingkungan internal mencerminkan cara pandang perusahaan terhadap 

risiko, yang meliputi pemberian gambaran mengenai risiko serta pengendalian 

yang harus dilakukan atas risiko yang bersangkutan. Lingkungan internal ini 

termasuk filosofi manajemen risiko dan risk appetite, nilai-nilai etika dan 

integritas, dan lingkungan di mana kesemuanya tersebut berjalan. Dalam hal ini, 

manajemen bertanggung jawab menetapkan sikap terhadap risiko, yang kemudian 

menjadi guidelines bagi seluruh karyawan perusahaan. 

Penetapan tujuan merupakan hal utama yang harus dilakukan sebelum 

perusahaan dioperasikan. Tujuan perusahaan harus ada terlebih dahulu sebelum 

manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi 

mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. ERM memastikan bahwa manajemen 

memiliki sebuah proses untuk menetapkan tujuan dan tujuan yang dipilih tersebut 

harus mendukung misi perusahaan dan konsisten dengan risk appetite-nya. 

Identifikasi kejadian meliputi identifikasi kejadian internal dan eksternal 

perusahaan. Manajemen harus memiliki proses-proses yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi kejadian yang mempunyai pengaruh positif maupun negatif 

terhadap strategi risiko yang berhubungan. Identifikasi ini dilakukan untuk 

membedakan antara risiko dan peluang untuk mengetahui pengaruh kejadian-

kejadian tersebut terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Contoh kejadian-

kejadian tersebut adalah meningkatnya persaingan dan perubahan tren sosial 

ekonomi. 

Penilaian risiko meliputi kegiatan analisis risiko untuk mempertimbangkan 

dan memperhitungkan bagaimana dampak yang mungkin ditimbulkan dari risiko 
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tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian ini 

digunakan sebagai dasar bagi penentuan bagaimana seharusnya risiko tersebut 

dikelola agar tidak merugikan perusahaan. 

Respon terhadap risiko dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi 

dan besarnya pengaruh suatu kejadian atau risiko tersebut. Respon terhadap risiko 

yang dapat dilakukan manajemen adalah menghindari risiko (avoiding), menerima 

risiko (accepting), mengurangi risiko (reducing), atau mengalihkan risiko 

(sharing risk). Selain itu, manajemen juga dapat mengembangkan satu set 

kegiatan agar risiko tersebut sesuai dengan toleransi risiko dan risk appetite. 

Penelaahan terhadap respon risiko dan jaminan keyakinan bahwa beberapa  

respon risiko tersebut diambil dan diimplementasikan merupakan suatu komponen 

kunci dari suatu ERM Framework. 

Aktivitas pengendalian terhadap risiko dilakukan menggunakan kebijakan 

atau prosedur. Kebijakan dan prosedur tersebut ditetapkan dan diimplementasikan 

untuk membantu memastikan respon risiko berjalan dengan efektif. Aktivitas 

pengendalian harus ada pada setiap level dan fungsi dalam perusahaan, termasuk 

approval, authorizations, performance review, safety and security issues, dan 

segregations of duties yang memadai. Dengan demikian, risiko dapat dikelola 

dengan baik sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

Informasi yang berkaitan dengan risiko, baik yang berasal dari pihak luar 

ataupun pihak internal perusahaan harus diidentifikasi, diolah, dan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk 

pertanggung jawaban atas pengelolaan risiko tersebut. Komunikasi yang efektif 
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harus mengalir ke seluruh level perusahaan dan juga ke pihak-pihak eksternal 

seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, maupun pemegang saham. 

Pengawasan terhadap proses ERM dilakukan untuk memastikan proses 

tersebut terlaksana secara efektif. Pengawasan tersebut dilakukan secara melekat 

pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus, melalui evaluasi secara 

khusus, atau dengan keduanya. Dari hasil evaluasi tersebut, akan diketahui hal-hal 

apa saja yang baik dan yang kurang dari proses ERM yang telah dilaksanakan. 

Sehingga, apabila diperlukan, harus dipertimbangkan untuk dilakukan modifikasi. 

 

2.3. Pengungkapan Enterprise Risk Management 

Pengungkapan merupakan penyediaan dan penyampaian informasi yang 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengungkapan memiliki tiga konsep, yaitu 

pengungkapan yang cukup (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full) (Ghozali 

dan Chariri, 2007). Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam 

pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari 

praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999 dalam Ruwita, 2012). Selain itu, 

pengungkapan risiko merupakan bagian dari prinsip transparansi dalam penerapan 

good corporate governance. 

Pengungkapan manajemen risiko oleh perusahaan tergantung pada 

karakteristik masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Belkaoui (2000) 

menyebutkan tujuan pengungkapan risiko, yaitu: (1) menjelaskan item-item yang 

diakui dan menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain 
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ukuran dalam laporan keuangan; (2) menjelaskan item-item yang belum diakui 

dan menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut; (3) 

menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan 

risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui; (4) 

menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan untuk membandingkan antarperusahaan dan antartahun; (5) 

menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa 

mendatang; serta (6) membantu investor dalam menetapkan return dan 

investasinya. 

Pengungkapan risiko di Indonesia sudah mulai mendapat perhatian yang 

tinggi dari pemerintah. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya berbagai peraturan 

yang mengharuskan perusahaan melakukan pengungkapan risiko dalam laporan 

tahunannya. Peraturan terbaru mengenai pengungkapan manajemen risiko di 

antaranya adalah Exposure Draft (ED) PSAK No. 60 Tahun 2010 tentang 

Pengungkapan Instrumen Keuangan; dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK 

Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik. 

Exposure Draft (ED) PSAK No. 60 Tahun 2010 tentang Pengungkapan 

Instrumen Keuangan mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi 

sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat 

risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan informasi tersebut 

berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam 

pengungkapan kualitatif, entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, 
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bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko serta 

metode pengukuran risiko. Sedangkan untuk pengungkapan kuantitatif, entitas 

disyaratkan mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar, 

termasuk membuat analisa sensitivitas setiap jenis risiko pasar. 

Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 

tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, 

pengungkapan manajemen risiko merupakan bagian dari pengungkapan corporate 

governance. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sistem manajemen risiko 

yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai: (a) gambaran umum 

mengenai sistem manajemen risiko perusahaan; (b) jenis risiko dan cara 

pengelolaannya; serta (c) reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko 

perusahaan. 

Pada perusahaan sektor keuangan, juga terdapat beberapa peraturan 

mengenai pengungkapan manajemen risiko untuk masing-masing sub sektor. 

Antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang 

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi 

Perusahaan Perasuransian; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. 

 

2.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menggambarkan besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan. Proksi yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran 
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perusahaan di antaranya yaitu total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. 

Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar, maka 

semakin besar ukuran perusahaan (Ruwita, 2012). Dari ketiga pengukuran 

tersebut, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi 

pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Sari, 2013). 

Perusahaan besar memiliki banyak pemegang kepentingan. Oleh karena 

itu, semakin besar perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi untuk 

memenuhi kebutuhan para pemegang kepentingan (Amran et al., 2009). Hal ini 

dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih 

kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap 

masyarakat luas dan lingkungannya. Sehingga dilakukan pengungkapan informasi 

yang lebih banyak untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada 

publik (Cowen et al., 1987 dalam Anisa, 2012). 

Meningkatnya total aset akan diikuti dengan meningkatnya modal yang 

ditanam, sehingga tingkat penjualan semakin tinggi. Ketika penjualan meningkat, 

perputaran uang akan semakin besar sehingga menyebabkan tingginya kapitalisasi 

pasar. Kapitalisasi pasar yang tinggi akan membuat perusahaan semakin dikenal 

dalam masyarakat sehingga menyebabkan pengungkapan risiko yang dilakukan 

perusahaan semakin besar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Perusahaan yang 

berskala besar cenderung lebih banyak dalam melakukan pengungkapan risiko 

dibandingkan perusahaan berskala kecil. Semakin banyak suatu perusahaan dalam 

mengungkapkan risiko yang dimilikinya, maka semakin besar kemampuan untuk 

menghindari risiko tersebut. Perusahaan besar juga akan mengungkapkan 
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informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil karena perusahaan besar akan 

menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil (Sari, 

2013). 

 

2.5. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang berbentuk institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan institusi lainnya 

(Wahidahwati, 2001). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak kepemilikan 

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer 

(Kristiono, dkk., 2014). 

Peran kepemilikan institusional sebagai agen pengawas dapat dilakukan 

melalui investasi yang besar dalam pasar modal. Sehingga apabila institusi merasa 

tidak puas dengan kinerja manajemen perusahaan, akan bisa menjual saham yang 

dimilikinya kepada pasar. Menurut Brancato dan Gaughan (1991) dalam 

Anggraini (2011), investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan 

mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya sebagai bentuk 

transparansi kepada stakeholder untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan 

nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga 

saham perusahaan. 

Menurut Novita (2010), mekanisme pengawasan bisa juga dilakukan 

dengan menempatkan dewan ahli. Posisi dewan ahli ini tidak berada di bawah 

kontrol manajer, sehingga tidak dibiayai oleh perusahaan. Dengan demikian, 
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pengawasan terhadap tindakan manajer dapat dilakukan dengan efektif. Selain 

dengan penempatan dewan ahli, pengawasan lain dapat dilakukan dengan 

memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi manajer dalam 

menjalankan operasional perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

Novita (2010) menyebutkan bahwa apabila dibandingkan dengan investor 

individual, investor institusional memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan-

kelebihan tersebut yaitu: (1) investor institusional memiliki sumber daya yang 

lebih banyak untuk mendapatkan informasi; (2) investor institusional memiliki 

profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat 

keandalan informasi; (3) secara umum, investor institusional memiliki relasi 

bisnis yang lebih kuat dengan manajemen; (4) investor institusional memiliki 

motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang 

terjadi di dalam perusahaan; dan (5) investor institusional lebih aktif dalam 

melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara 

cepat yang tercermin di tingkat harga. 

 

2.6. Tingkat Profitabilitas 

Menurut Brigham dan Houston (2001:89), profitabilitas adalah hasil bersih 

dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Sedangkan rasio profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi. Menurut Gumanti 

(2011:114), rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa mampu 

perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dari penjualan yang ada maupun dari 
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aset total yang dimiliki. Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz 

(2012:180), rasio profitabilitas adalah rasio yang menghubungkan laba dengan 

penjualan dan investasi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. 

Tingkat profitabilitas merupakan indikator keberhasilan perusahaan, 

terutama kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan 

sumber-sumber yang dimilikinya seperti aset atau ekuitas (Taures, 2010). 

Terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas. Brigham dan Houston (2001:89) menyebutkan proksi profitabilitas 

adalah Net Profit Margin (NPM), Basic earning power ratio (BEP), Return on 

Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Sedangkan Gumanti (2011:115) 

menyebutkan proksi profitabilitas adalah NPM, Total Asset Turnover, ROA, dan 

ROE. 

NPM atau margin laba bersih adalah rasio yang menunjukkan pencapaian 

laba atas per rupiah penjualan yang dihitung dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan penjualan yang dihasilkan. BEP adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. Rasio ini 

dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total 

aktiva. ROA merupakan pengembalian atas total aktiva. Rasio ini dihitung dengan 

membagi laba bersih dengan total aktiva. ROE atau pengembalian atas ekuitas 

saham biasa merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham. Rasio ini dihitung dengan 
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membagi laba bersih dengan ekuitas saham biasa. Total asset turnover adalah 

rasio yang menunjukkan seberapa efisien aset yang ada di perusahaan digunakan 

untuk menghasilkan penjualan, yang dihitung dengan cara membandingkan 

besarnya aset yang dimiliki perusahaan dengan penjualan yang dicapai. 

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai pemegang 

saham. Hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan dapat memperoleh keuntungan 

dalam setiap perioede. Oleh karena itu, menurut Golshan dan Rasid (2012), perlu 

ditekankan langkah-langkah penting bagi profitabilitas perusahaan, karena 

tindakan tersebut jelas memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan pendapatan dan berpengaruh positif bagi para 

pemegang saham perusahaan. 

 

2.7. Tingkat Leverage 

Menurut Gumanti (2011:113), rasio leverage atau rasio kecukupan hutang 

sama dengan rasio solvabilitas. Istilah lain dari rasio ini adalah rasio gearing. 

Pada prinsipnya, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan 

hutang perusahaan. Artinya, seberapa besar porsi hutang yang ada di perusahaan 

jika dibandingkan dengan modal atau aset yang ada. Rasio leverage adalah jenis 

rasio yang seringkali dijadikan dasar dalam mengevaluasi risiko, sehingga dapat 

ditentukan seberapa berisikonya suatu perusahaan. Menurut Muslich (1997:49), 

rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang 

untuk membiayai sebagian daripada aktiva perusahaan. Sedangkan menurut Van 
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Horne dan Wachowicz (2012:180), rasio leverage atau rasio utang adalah rasio 

yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa leverage 

merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada 

kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage tinggi, berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai 

asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah, lebih 

banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Sari, 2013). Beberapa proksi 

untuk mengukur leverage perusahaan yaitu debt to equity ratio, debt to asset 

ratio, serta long term debt to total equity (Anisa, 2012). 

Debt to equity ratio merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini 

dihitung dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, 

dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam untuk pemilik perusahaan atau untuk mengetahui setiap 

rupiah modal sendiri yang digunakan untuk jaminan utang. Debt to asset ratio 

merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total 

utang dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Sedangkan long term debt to total 

equity merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya 

adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang. 
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Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaaan dengan rasio leverage 

yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya 

keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen and 

Meckling, 1976). Sedangkan berdasarkan teori stakeholder, perusahaan 

diharapkan dapat memberikan pengungkapan risiko agar dapat memberikan 

pembenaran dan penjelasan atas apa yang terjadi dalam perusahaan. Ketika 

perusahaan memiliki tingkat risiko utang yang lebih tinggi dalam struktur modal, 

kreditur dapat memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut 

(Ahn dan Lee, 2004). Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat risiko utang 

perusahaan berarti semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tidak mampu 

memenuhi kewajiban utangnya. Sehingga perusahaan harus mengungkapkan lebih 

banyak informasi mengenai manajemen risiko untuk meyakinkan kreditur bahwa 

perusahaan mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko perusahaan baik di 

Indonesia maupun di luar negeri telah banyak dilakukan. Beberapa di antaranya 

adalah penelitian-penelitian berikut ini. Ruwita dan Harto (2013) meneliti tentang 

pengungkapan ERM dengan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dengan jumlah sampel 99 perusahaan tahun 2009-2011. Hasil 

yang diperoleh yaitu ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitas memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan ERM. Sedangkan tingkat solvabilitas, tingkat 

likuiditas, keahlian komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, struktur 
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kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Prayoga dan Almilia (2013) melakukan penelitian terhadap pengungkapan 

ERM dengan sampel sebanyak 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2007-2011. Hasilnya, diperoleh bahwa ukuran perusahaan dan struktur 

kepemilikan manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Sedangkan kepemilikan institusional domestik, kepemilikan institusional asing, 

dan kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Kumalasari, dkk (2014) meneliti tentang luas pengungkapan ERM dengan 

jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan hotel, restoran, dan pariwisata yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage 

dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM, 

sedangkan ukuran perusahaan dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan ERM. 

Krsitiono, dkk (2014) meneliti tentang pengungkapan ERM dengan 

sampel sebanyak 108 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan ERM. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Amran et al., (2009) meneliti tentang pengungkapan ERM dengan sampel 

berupa 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa diversifikasi produk, diversifikasi geografis, ukuran 
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perusahaan, dan jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Sedangkan tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. 

Hassan (2009) meneliti tentang tingkat corporate risk disclosure (CRD) 

menggunakan sampel berupa 41 perusahaan yang terdaftar di Dubai Financial 

Market atau Abu Dubai Security Market tahun 2005. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berhubungan signifikan dengan 

tingkat CRD. Tingkat leverage dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat CRD. Sedangkan corporate reserve berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat CRD. 

Elzahar dan Hussainey (2012) meneliti tentang tingkat CRD dengan 

sampel sebanyak 72 perusahaan non-keuangan di United Kingdom periode 1 Juni 

2009-31 Mei 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa firm size dan sector 

type berpengaruh positif terhadap tingkat CRD. Sedangkan liquidity, gearing, 

profitability, cross-listing, institusional ownership, board size, role duality, board 

composition, dan audit committee size tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat CRD. 

Shammari (2014) melakukan penelitian tentang pengungkapan ERM 

dengan sampel sebanyak 109 perusahaan non-keuangan di Kuwait tahun 2012. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa company size, liquidity, complexity, dan 

auditor type berhubungan positif dengan pengungkapan ERM. Industry type 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. Sedangkan leverage dan 

profitability tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. 
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Sementara itu, terdapat pula beberapa penelitian tentang pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, dan tingkat 

leverage, serta pengaruh kepemilikan institusional dan tingkat leverage terhadap 

tingkat profitabilitas. Penelitian-penelitian tersebut antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Golonji, et. al. (2013), Zare, et. al. (2013), Babalola (2013), 

Mirawati (2013), Febria (2013), serta Karina dan Khafid (2015). 

Golonji, et. al. (2013) meneliti hubungan antara kepemilikan institusional 

dengan strategi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange (TSE) tahun 2000-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size 

memiliki hubungan dengan kepemilikan institusional. Sedangkan cost of capital, 

investment in capital assets, leverage, dan liquidity tidak berhubungan dengan 

kepemilikan institusional. 

Zare, et. al. (2013) melakukan penelitian terhadap leverage pada 69 

perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange tahun 2001-2010. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa firm age, firm size, dan asset structure memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat leverage perusahaan. 

Babalola (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Nigerian Stock Exchange tahun 2000-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran peruahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. 

Mirawati (2013) melakukan penelitian terhadap tingkat profitabilitas pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 
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signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Febria (2013) melakukan penelitian terhadap tingkat profitabilitas pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

Karina dan Khafid (2015) melakukan penelitian terhadap profitabilitas 46 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan 

market capitalization tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Sedangkan perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabiltas. 

Lebih ringkas, penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Ruwita dan 
Harto 
(2013) 

Analisis Pengaruh 
Karakteristik 
Perusahaan dan 
Corporate 
Governance 
Terhadap 
Pengungkapan 
Risiko Perusahaan 
(Studi empiris pada 
perusahaan-
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI) 

X1 : Ukuran perusahaan 
X2 : Tingkat profitabilitas 
X3 : Tingkat solvabilitas 
X4 : Tingkat likuiditas 
X5 : Keahlian komite 
audit 
X6 : Frekuensi 
pertemuan komite audit 
X7 : Struktur kepemilikan 
saham publik 
X8 : Jenis kepemilikan 
perusahaan 

Ukuran perusahaan dan tingkat 
profitabilitas memiliki pengaruh 
terhadap pengungkapan ERM. 
Tingkat solvabilitas, tingkat 
likuiditas, keahlian komite audit, 
frekuensi pertemuan komite audit, 
struktur kepemilikan saham 
publik, dan jenis kepemilikan 
perusahaan tidak memiliki 
pengaruh terhadap 
pengungkapan ERM. 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

2. Prayoga 
dan Almilia 
(2013) 

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan dan 
Ukuran Perusahaan 
Terhadap 
Pengungkapan 
Manajemen Risiko 
 

X1 : Ukuran perusahaan 
X2 : Kepemilikan 
manajemen 
X3 : Kepemilikan institusi 
domestik 
X4 : Kepemilikan institusi 
asing 
X5 : Kepemilikan publik 

Ukuran perusahaan dan struktur 
kepemilikan manajemen tidak 
memiliki pengaruh terhadap 
pengungkapan ERM. Kepemilikan 
institusional domestik, 
kepemilikan institusional asing, 
dan kepemilikan publik memiliki 
pengaruh terhadap 
pengungkapan ERM. 

3. Kumalasari 
dkk 
(2014) 

Faktor-faktor yang 
Berpengaruh 
Terhadap Luas 
Pengungkapan 
Manajemen Risiko 

X1 : Leverage 
X2 : Ukuran perusahaan 
X3 : Profitabilitas 
X4 : Reputasi auditor 

Leverage dan profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan ERM, sedangkan 
ukuran perusahaan dan reputasi 
auditor tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan ERM. 

4. Kristiono 
dkk 
(2014) 

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan, 
Struktur Modal, dan 
Ukuran Perusahaan 
Terhadap Risk 
Management 
Disclosure pada 
Perusahaan 
Perbankan yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

X1 : Kepemilikan 
manajerial 
X2 : Kepemilikan 
institusional 
X3 : Struktur modal 
X4 : Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap pengungkapan ERM. 
Sedangkan kepemilikan 
manajerial, kepemilikan 
institusional, dan struktur modal 
tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan ERM. 

5. Amran et 
al., 
(2009) 

Risk Reporting. An 
exploratory study on 
risk management 
disclosure in 
Malaysian annual 
reports 

X1 : Diversifikasi produk 
X2 : Diversifikasi 
geografis 
X3 : Ukuran perusahaan 
X4 : Jenis industri 
X5 : Tingkat leverage 

Diversifikasi produk, diversifikasi 
geografis, ukuran perusahaan, 
dan jenis industri berpengaruh 
terhadap pengungkapan ERM. 
Sedangkan tingkat leverage tidak 

berpengaruh terhadap 
pengungkapan ERM. 

6. Hassan 
(2009) 

UAE Corporations-
spesific 
characteristics and 
level of risk 
disclosure 

X1 : Ukuran perusahaan 
X2 : Jenis industri 
X3 : Tingkat leverage 
X4 : Reserves: risk 
management 

Ukuran perusahaan tidak 
berhubungan signifikan dengan 
tingkat pengungkapan ERM. 
Tingkat leverage dan jenis industri 
berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat pengungkapan ERM. 
Sedangkan corporate reserve 
berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap pengungkapan 
ERM. 

7. Elzahar 
dan 
Hussainey 
(2012) 

Determinants of 
Narrative Risk 
Disclosures in UK 
Interim Reports 

X1 : Sector type 
X2 : Firm size 
X3 : Cross listing 
X4 : Profitability 
X5 : Liquidity 
X6 : Gearing 
X7 : Institusional 
ownership 
X8 : Board size 
X9 : Role duality 
X10 : Board composition 
X11 : Audit committee 
size 

Firm size dan sector type 
berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan ERM. Liquidity, 
gearing, profitability, cross-listing, 
institusional ownership, board 
size, role duality, board 
composition, dan audit committee 
size tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan ERM. 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

8. Shammari 
(2014) 

Kuwait corporate 
characteristics and 
level of risk 
disclosure: a 
content analysis 
approach 

X1 : Company size 
X2 : Leverage 
X3 : Profitability 
X4 : Liquidity 
X5 : Complexity 
X6 : Auditor type 
X7 : Industry type 

Company size, liquidity, 
complexity, dan auditor type 
berhubungan positif dengan 
pengungkapan risiko. Industry 
type berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan risiko. 
Leverage dan profitability tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan risiko. 

9. Golonji, et. 
al. (2013) 

The Investigation of 
the Relationship 
between 
Institutional 
Ownership and 
Investment 
Strategies in Firms 
Listed in 
Tehran Stock 
Exchange (TSE) 

X : Kepemilikan 
institusional 
Y : Strategi investasi 
(cost of capital, 
investment in capital 
assets, leverage, 
liquidity, dan firm size) 
 

Firm size memiliki hubungan 
dengan kepemilikan institusional. 
Sedangkan cost of capital, 
investment in capital assets, 
leverage, dan liquidity tidak 
berhubungan dengan kepemilikan 
institusional. 

10. Babalola 
(2013) 

The Effect of Firm 
Size on Firms 
Profitability in 
Nigeria 

X : Ukuran perusahaan 
Y : Profitabilitas 
 

Ukuran perusahaan, baik 
menggunakan proksi total aset 
maupun total penjualan, 
berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan. 

11. Zare, et. al. 
(2013) 

Examining the Firm 
Age, Size and Asset 
Structure Effects on 
Financial Leverage 
in the Firms Listed 
in Tehran Stock 
Exchange 

X1 : Firm age 
X2 : Firm size 
X3 : Asset structure 
Y : Financial leverage 

Firm age, firm size, dan asset 
structure memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat 
leverage perusahaan. 

12. Mirawati 
(2013) 

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan dan 
Ukuran Perusahaan 
Terhadap 
Profitabilitas Pada 
Perusahaan 
Property dan 
Realestate yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

X1 : Kepemilikan 
institusional 
X2 : Kepemilikan 
manajerial 
X3 : Ukuran perusahaan 
Y : Profitabilitas 

Kepemilikan institusional 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. Sedangkan 
kepemilikan manajerial dan 
ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. 

13. Febria 
(2013) 

Pengaruh Leverage 

dan Ukuran 
Perusahaan 
terhadap 
Profitabilitas 
(Study Empiris pada 
Perusahaan 
Property dan Real 
Estate yang 

Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia) 

X1 : Leverage 

X2 : Ukuran perusahaan 
Y : Profitabilitas 

Leverage berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas. 
Sedangkan ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. 

14. Karina dan 
Khafid 
(2015) 

Determinan 
Profitabilitas pada 
Perusahaan 
Properti dan Real 
Estate Go Public di 

Indonesia 

X1 : Ukuran perusahaan 
X2 : Perputaran piutang 
X3 : Debt to equity ratio 
X4 : Market capitalization 
Y : Profitabilitas 

Ukuran perusahaan, debt to 
equity ratio, dan market 
capitalization tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas. 
Sedangkan perputaran piutang 
berpengaruh positif terhadap 
profitabiltas. 
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2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.9.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kepemilikan Institusional 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Proksi yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan di 

antaranya yaitu total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar 

nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran 

perusahaan (Cowen et al., 1987, dalam Ruwita, 2012). Sedangkan kepemilikan 

institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki 

oleh institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain. 

Perusahaan besar dapat lebih mudah untuk mengakses pasar modal 

dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, 

akan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang 

lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut (Sunarto dan Budi, 2009). Salah satu modal eksternal dapat 

diperoleh dari investor yang berbentuk institusi. 

Golonji, et. al. (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan dengan kepemilikan institusional. Golonji, 

et. al. (2013) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki kepemilikan 

institusional yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar 

pula kepemilikan institusionalnya. 
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2.9.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Perusahaan besar biasanya memiliki aset yang besar pula. Sedangkan 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya. Aset perusahaan yang besar akan memberikan 

sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik (Febria, 2013). 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mudah untuk mendapatkan 

modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini akan membuat investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, sehingga akan 

menaikan nilai perusahaan (Sunarto dan Budi, 2009). 

Febria (2013) juga menyatakan bahwa perusahaan yang besar mempunyai 

akses ke pasar modal sehingga lebih mudah untuk mendapatkan tambahan dana 

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Hal 

ini dikarenakan dengan dana yang lebih banyak, perusahaan dapat menciptakan 

peluang pertumbuhan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.  Selain itu, 

menurut Munawir (2004) dalam Febria (2013), perusahaan dengan ukuran besar 

pun dapat menghasilkan produk biaya rendah, di mana tingkat biaya rendah 

merupakan salah satu unsur untuk mencapai laba. 

Penelitian Babalola (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Menurut Ambarwati, dkk 

(2015), semakin maksimal aktiva perusahaan maka laba yang akan didapat 

menjadi maksimal pula, karena aktiva digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan 

operasional perusahaan yang tujuannya untuk menghasilkan laba. Dari uraian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka tingkat 

profitabilitasnya semakin tinggi. 

 

2.9.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Leverage 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Sedangkan rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar aset perusahaan yang didanai dengan hutang (Viandgo, 2013). 

Menurut Vogt (1994) dalam Viandgo (2013), perusahaan kecil yang menghadapi 

masalah asimetri informasi, cenderung membayarkan dividen lebih rendah. Hal 

ini menjadikan dana internal yang digunakan untuk membiayai aktivitas 

perusahaan tersedia lebih banyak, sehingga menyebabkan tingkat utang lebih 

rendah pula. 

Berbeda dengan perusahaan kecil yang menghadapi masalah asimetri 

informasi, perusahaan besar akan menghadapi masalah keagenan. Perusahaan 

dengan struktur kepemilikan yang beragam akan membayar dividen lebih tinggi 

untuk mengatasi masalah keagenan. Sehingga dana internal yang digunakan untuk 

membiayai aktivitas perusahaan tersedia lebih sedikit. Hal ini mengakibatkan 

perusahaan harus mencari sumber dana lain untuk memperoleh modal tambahan 

guna mencukupi kebutuhan dana tersebut. Salah satunya yaitu dengan melakukan 

pengajuan pinjaman kepada kreditor. Dengan demikian, hutang perusahaan akan 

semakin besar, dan tingkat leverage-nya pun semakin besar. 

Menurut Chen dan Strange (2006) dalam Indrajaya, dkk (2011), hasil dari 

banyak studi menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan menjadi faktor penting 
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dalam penentu struktur modal, dan banyak studi menemukan bahwa perusahaan 

yang besar lebih banyak menggunakan utang daripada perusahaan kecil. Ini 

dikarenakan semakin besar perusahaan, maka memiliki arus kas yang lebih stabil, 

yang dapat mengurangi risiko dari penggunaan utang. Sedangkan menurut Elsas 

dan Florysiak (2008), perusahaan besar memiliki default risk yang lebih rendah 

dan memiliki probabilitas kebangkrutan yang lebih rendah daripada perusahaan 

kecil. Karena risiko yang dimiliki lebih rendah, maka mendorong perusahaan 

besar untuk memakai utang lebih banyak.  

Sementara itu menurut Frank dan Goyal (2003) perusahaan besar 

cenderung memiliki biaya utang yang lebih rendah. Biaya utang yang relatif 

rendah akan menyebabkan perusahaan besar terdorong untuk menggunakan utang 

yang lebih besar lagi. Penelitian Zare, et. al. (2013) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat leverage. Oleh 

karena itu, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran 

peursahaan, maka tingkat leverage perusahaan juga akan semakin besar. 

 

2.9.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Profitabilitas 

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang 

terjadi antara pemegang saham dengan manajer. Keberadaaan investor 

institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen 

dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen 
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selaku pengelola perusahaan. Hal ini menjadikan kinerja manajemen lebih 

terkendali dan sesuai dengan harapan stakeholder. 

Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Yang dimaksud dengan pihak 

institusi dalam hal ini berupa LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi maupun perusahaan swasta. Kepemilikan institusional pada umumnya 

memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses 

monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik (Wiranata dan Nugrahanti, 

2013). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku oportunistik manajer (Kristiono, dkk., 2014). 

Shleifer and Vishny (1999) mengemukakan bahwa institutional 

shareholders memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan 

perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif bagi perusahaan tersebut, baik dari 

segi peningkatan nilai perusahaan maupun peningkatan kinerja usaha atau 

profitabilitasnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan 

institusional, semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh investor 

institusional terhadap manajer sehingga mendorong manajer untuk bekerja lebih 

baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Mirawati (2013) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Oleh 
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karena itu, semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin besar pula 

tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

2.9.5. Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Tingkat Profitabilitas 

Menurut Hanafi dan Halim (2007), utang sering diidentikkan dengan 

leverage yang artinya pengungkit laba. Artinya, utang digunakan untuk 

meningkatkan keuntungan yang mampu dihasilkan dari penggunaan sumber 

modal sendiri. Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan diperoleh 

atau didanai oleh utang. 

Penggunaan leverage merupakan salah satu keputusan penting dari 

manajer pendanaan dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan (Febria, 

2013). Menurut Sunarto dan Budi (2009), dalam mempertimbangkan penggunaan 

dana yang berasal dari hutang, perlu memperhatikan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban tetapnya. Semakin besar jumlah utang dan semakin 

pendek jangka waktu pelunasannya, maka semakin besar beban tetap perusahaan. 

Selain itu, perlu diperhatikan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan 

yang diambil sehingga penggunaan utang bisa meningkatkan nilai perusahaan dan 

akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Ritonga, dkk (2014) menjelaskan bahwa pada kondisi ekonomi yang baik, 

penggunaan financial leverage dapat memberikan pengaruh positif berupa 

peningkatan profitabilitas. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian terhadap laba 

operasi perusahaan lebih besar daripada beban tetapnya. Pada kondisi seperti ini 

perusahaan dapat membelanjai kebutuhan dananya dengan menggunakan utang 
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sebanyak-banyaknya, karena laba yang diperoleh masih dapat digunakan untuk 

menutup beban tetap yang timbul akibat penggunaan utang tersebut. 

Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa leverage dapat 

mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemberi pinjaman 

(bondholders). Sedangkan menurut Husnan (1998), perusahaan yang 

menggunakan utang lebih banyak juga akan memperoleh peningkatan 

profitabilitas yang lebih besar. Penggunaan utang bisa dibenarkan sejauh 

penggunaan utang tersebut diharapkan memberikan profitabilitas yang lebih besar 

dari bunga utang tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febria (2013) menemukan hasil bahwa 

tingkat leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas. Semakin tinggi tingkat leverage, menunjukkan semakin besar pula 

dana yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari utang untuk membiayai 

aktivitasnya. Sehingga, modal perusahaan bertambah, dan tingkat profitabilitas 

akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

tingkat leverage, maka tingkat profitabilitas juga semakin tinggi. 

 

2.9.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk 

Management 

Perusahaan yang besar dapat menyediakan laporan untuk keperluan 

internal yang sekaligus dapat digunakan sebagai bahan untuk keperluan 

pengungkapan informasi kepada pihak eksternal. Dengan demikian, perusahaan 

tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Semakin besar perusahaan maka 
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semakin banyak informasi yang akan diungkapkannya. Semakin banyak informasi 

yang diungkapkan, maka hal-hal yang diungkapkan tersebut akan semakin detail 

pula, seperti informasi tentang manajemen risiko perusahaan.  Hal ini dikarenakan 

perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut 

(Prayoga dan Almilia, 2013). 

Menurut KPMG (2001), perusahaan dengan ukuran besar umumnya 

cenderung untuk mengadopsi praktik corporate governance dengan lebih baik 

dibanding perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar suatu perusahaan 

maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi, baik itu risiko keuangan, 

operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi. Lebih lanjut, Amran et al., 

(2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu mempengaruhi 

pengungkapan risiko perusahaan karena meningkatnya ukuran perusahaan akan 

diikuti dengan meningkatnya jumlah stakeholder. Sesuai dengan teori 

stakeholder, semakin meningkat jumlah stakeholder, maka kewajiban 

pengungkapan risiko menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. 

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan enterprise risk management. Di 

antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ruwita dan Harto (2013), 

Kristiono, dkk (2014), Hassan (2008), Elzahar dan Hussainey (2012), dan 

Shammari (2014). Menurut Sari (2013) semakin besar suatu perusahaan maka 

semakin besar pula pengungkapan ERM yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini 

disebabkan perusahaan yang ukurannya besar relatif memiliki risiko yang besar 

pula. Perusahaan yang besar akan cenderung melakukan pengungkapan untuk 
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menjaga reputasinya agar tetap memperoleh kepercayaan dari pihak stakeholder. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka 

semakin banyak pula informasi manajemen risiko perusahaan yang diungkapkan. 

 

2.9.7. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan 

Enterprise Risk Management 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan 

intitusi lainnya (Wahidahwati, 2001). Kepemilikan institusional merupakan salah 

satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif sehingga risk management disclosure 

suatu perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan kepemilikan institusional 

terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah 

percaya terhadap tindakan manipulasi risk management (Kristiono, dkk., 2014). 

Semakin besar persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, 

akan menyebabkan usaha monitoring semakin efektif, karena dapat 

mengendalikan perilaku oprtunistik yang dilakukan manajemen. Dengan tingkat 

kepemillikan yang tinggi, akan mengurangi agency cost pada perusahaan serta 

penggunaan utang oleh manajemen. Adanya kontrol ini akan menyebabkan 

manajemen menggunakan utang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya financial distress dan financial risk (Crutchley, 1999). 

Lebih lanjut, persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat 
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mempengaruhi proses pengungkapan risk management di dalam laporan keuangan 

yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak 

manajemen (Gideon, 2005). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase 

kepemilikan institusional, menyebabkan kinerja manajemen diawasi secara 

optimal oleh institusi-institusi yang merupakan pemegang saham perusahaan. Hal 

ini mengakibatkan informasi yang disediakan perusahaan juga semakin rinci, 

termasuk tentang manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar 

kepemilikan institusional, maka pengungkapan manajemen perusahaan akan 

semakin luas. Meski demikian, penelitian yang dilakukan oleh Elzahar dan 

Hussainey (2012) serta Krsitiono, dkk (2014) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. 

Sehingga, hubungan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan ERM 

perlu diteliti lebih lanjut. 

 

2.9.8. Pengaruh Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan Enterprise 

Risk Management 

Tingkat profitabilitas merupakan tolok ukur kemajuan perusahaan dilihat 

dari laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi cenderung akan melakukan pengungkapan risiko lebih banyak 

dibandingkan perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas atau kerugian. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik, dapat memberikan 

informasi yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan investor dan dengan 
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demikian akan meningkatkan kompensasi bagi investor yang bersangkutan 

(Singhvi dan Desai, 1971). 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, akan diikuti 

dengan risiko yang tinggi pula, sehingga mendorong perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi risiko yang semakin luas (Ruwita dan Harto, 2013). 

Menurut Kumalasari, dkk (2014), semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan akan menimbulkan ketertarikan prinsipal untuk membeli saham di 

perusahaan tersebut dan akan memiliki kontrol eksternal yang kuat sehingga akan 

mengurangi biaya keagenan. Profitabilitas merupakan tolok ukur dalam 

menentukan alternatif pembiayaan. Cara menilai profitabilitas perusahaan sangat 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan dari laba 

yang berasal dari operasi perusahaan atau laba netto sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

Ruwita dan Harto (2013) serta Kumalasari dkk, (2014) menemukan bahwa 

tingkat profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan 

manajemen risiko perusahaan. Ruwita dan Harto (2013) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan 

karena profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk 

memberikan informasi yang lebih terinci. Hal ini dilakukan karena manajer ingin 

meyakinkan investor akan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dan kompensasi terhadap manajemen (Shingvi dan Desai, 1971). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan, akan mendorong pihak manajemen 
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memberikan informasi dengan lebih rinci untuk meyakinkan investor atau 

pemegang saham akan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka 

pengungkapan manajemen risiko perusahaan juga semakin luas. 

 

2.9.9. Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Pengungkapan Enterprise Risk 

Management 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Menurut Ahn and 

Lee (2004), ketika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur 

modalnya, memungkinkan kreditur untuk memaksa perusahaan agar 

mengungkapkan lebih banyak informasi yang dimilikinya. Amran, et al. (2009) 

menyatakan bahwa berdasarkan stakeholder theory, perusahaan diharapkan 

melakukan pengungkapan risiko secara lebih luas untuk memberikan pembenaran 

dan penjelasan mengenai apa yang terjadi di dalam perusahaan. 

Sementara itu, berdasarkan teori keagenan, perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi, memiliki agency costs yang tinggi pula. Untuk mengurangi 

biaya agensi tersebut, perusahaan harus mengungkapkan informasinya lebih 

banyak untuk memenuhi kebutuhan kreditur (Jensen and Meckling, 1976). Selain 

itu, Oliveira, et al. (2011) dalam Shammari (2014) menyatakan bahwa manajer 

cenderung menyediakan lebih banyak informasi manajemen risiko untuk 

mengirimkan sinyal yang baik kepada kreditur mengenai kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya. 
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Sudarmaji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

leverage suatu perusahaan maka akan semakin luas juga pengungkapan risiko 

yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan kepada kreditur. Hal ini dikarenakan kreditur membutuhkan 

pertanggungjawaban dari perusahaan atas penggunaan dana yang telah 

dipinjamkan, sekaligus sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam pengembalian utang. Untuk memenuhi kebutuhan informasi 

kreditur tersebut, maka perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi 

dituntut untuk mengungkapkan informasi manajamen risikonya dengan lebih luas. 

Kumalasari, dkk (2014) dan Hassan (2009) menemukan bahwa leverage  

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan enterprise risk 

management. Hassan (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

leverage yang lebih tinggi, akan lebih banyak informasi mengenai risiko yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat leverage, maka pengungkapan manajemen risiko 

perusahaan akan semakin luas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.10. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepemilikan 

institusional 

H2 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas 

H3 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat leverage 

H4 = Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas 

H5 = Tingkat leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas 
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H6 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

enterprise risk management 

H7  = Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan enterprise risk management 

H8 = Tingkat profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

enterprise risk management 

H9 = Tingkat leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

enterprise risk management 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain kuantitatif kausalitas, di 

mana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deduktif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan (annual report), 

laporan keuangan, dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Perusahaan 

yang digunakan sebagai objek penelitian adalah perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikatakan kausalitas karena penelitian ini 

menguji hubungan sebab akibat atau pengaruh dari variabel eksogenus terhadap 

variabel mediasi dan variabel endogenus, serta pengaruh variabel mediasi 

terhadap variabel endogenus. Sedangkan kuantitatif berarti hasil penelitian ini 

berupa angka-angka atau kuantifikasi, yang selanjutnya dari angka-angka tersebut 

ditarik kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang 

bersifat khusus. 

 

3.2. Populasi 

Penelitian ini menggunakan studi populasi atau metode sensus. Sugiyono 

(2013:68) menjelaskan bahwa dalam metode sensus, semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel penelitian, hal ini sering dilakukan apabila jumlah 

populasi relatif kecil. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
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2014 yang berjumlah 83 perusahaan. Perusahaan sektor keuangan terdiri atas lima 

sub sektor, yaitu sub sektor perbankan, sub sektor lembaga pembiayaan, sub 

sektor perusahaan efek, sub sektor asuransi, dan sub sektor keuangan lainnya. 

Alasan dipilihnya perusahaan sektor keuangan sebagai objek penelitian 

adalah karena sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam 

memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Inggrid (2006), sektor 

keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via akumulasi kapital dan 

inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi 

tabungan dengan menyediakan berbagai instrumen keuangan dengan kualitas 

tinggi dan resiko rendah bagi para peminjam. Hal ini akan menambah investasi 

dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik, 

Dornbusch dan Reynoso (1989:204) dalam Ruslan (2011) menyatakan bahwa 

suatu negara akan berhasil dalam mencapai sasaran dalam pembangunan 

ekonominya bila sektor keuangannya dapat berkembang dengan baik. Alasan 

lainnya adalah karena penelitian pengungkapan enterprise risk management di 

perusahaan sektor keuangan di Indonesia masih jarang dilakukan. Sedangkan 

tahun 2014 dipilih karena periode tersebut merupakan periode tersedianya laporan 

keuangan dan laporan tahunan auditan terbaru dari perusahaan, sehingga lebih 

menggambarkan keadaan perusahaan sesuai dengan kondisi saat ini. 
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3.3. Variabel Penelitian 

3.3.1. Pengungkapan ERM 

Enterprise Risk Management adalah suatu proses pengelolaan risiko secara 

menyeluruh untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan 

memaksimalkan peluang yang diimplementasikan dalam strategi perusahaan yang 

dipengaruhi manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Handayani dan Yanto, 2013). Sedangkan pengungkapan ERM merupakan 

penyediaan dan penyampaian informasi mengenai pengelolaan risiko perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan ERM 

merupakan variabel endogenus dalam penelitian ini. Semakin banyak risiko yang 

diungkapkan perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

meminimalisasi terjadinya risiko terebut. Semua informasi pengungkapan risiko 

perusahaan sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh para stakeholder dalam 

pengambilan keputusan. 

Pengukuran pengungkapan ERM dalam penelitian ini menggunakan kertas 

kerja COSO. Berdasarkan COSO ERM Framework, terdapat 108 item 

pengungkapan ERM yang mencakup delapan komponen yang saling 

berhubungan, yaitu lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, 

penilaian risiko, respon atas risiko, kegiatan pengawasan, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan. Informasi mengenai pengungkapan ERM yang 

akan diteliti, diperoleh dari laporan tahunan (annual report) perusahaan. 

Penungkapan ERM = 
                           

   
 x 100% 
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3.3.2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan 

merupakan variabel eksogenus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

total aset untuk mengukur besar kecilnya ukuran perusahaan. Total aset dipilih 

karena aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan 

penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total 

aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan, di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan 

lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang 

kecil. 

Ukuran perusahaan =  Log Total Aset 

 

3.3.3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). 

Kepemilikan institusional merupakan variabel mediasi dalam penelitian ini. 

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan proporsi saham 

yang dimiliki institusi pada akhir tahun dibagi dengan jumlah saham yang beredar 

dan dinyatakan dalam persentase. 
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Kepemilikan institusional = 
                                    

                         
 x 100% 

 

3.3.4. Tingkat Profitabilitas 

Definisi profitabilitas adalah salah satu penilaian kinerja manajemen 

dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu kenaikan laba, sedangkan definisi tingkat 

profitabilitas adalah suatu cara untuk menggambarkan posisi laba perusahaan 

(Anisa, 2012). Tingkat profitabilitas merupakan variabel mediasi dalam penelitian 

ini. Penelitian ini menggunakan return on equity (ROE) untuk mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan. ROE adalah hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas 

modal sendiri. Dipilihnya ROE untuk mengukur profitabilitas karena rasio ini 

seringkali dijadikan perhatian oleh para pemegang saham, terutama untuk menilai 

kinerja manajemen dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk menghasilkan 

laba. Formula yang digunakan untuk menghitung ROE adalah jumlah laba setelah 

pajak dibagi dengan modal sendiri dan dinyatakan dalam persentase. 

Return on Equity (ROE) = 
                  

             
 x 100% 

 

3.3.5. Tingkat Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Tingkat leverage 

merupakan variabel mediasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

debt to asset ratio dalam mengukur tingkat leverage. Debt to asset ratio adalah 

rasio total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menunjukkan jumlah aset 
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perusahaan yang didanai dari hutang. Formula yang digunakan untuk menghitung 

debt to asset ratio adalah dengan membagi  total kewajiban dengan total aset dan 

dinyatakan dalam persentase. 

Debt to Asset Ratio = 
               

          
 x 100% 

Berikut ini adalah tabel ringkasan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 3.1. 

Definisi Operasional Variabel 
No. Nama Variabel Definisi operasional Pengukuran Skala 

1. Pengungkapan 
Enterprise Risk 
Management 

Penyediaan dan penyampaian 
informasi mengenai pelaksanaan 
fungsi-fungsi manajemen dalam 
penanggulangan risiko kepada 
stakeholder untuk memenuhi 
kebutuhan informasi sebagai dasar 
pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan. Semakin banyak risiko 
yang diungkapkan perusahaan, maka 
semakin besar kemampuan 
perusahaan untuk meminimalisasi 
terjadinya risiko tersebut. 

Total item yang 
diungkapkan/108 
x 100% 

Rasio 

2. Ukuran 
Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai 
yang menggambarkan besar atau 
kecilnya sebuah perusahaan yang 
biasanya diukur menggunakan total 
penjualan, total aset, dan kapitalisasi 
pasar. Semakin besar nilai total 
penjualan, total aset, dan kapitalisasi 
pasar maka semakin besar ukuran 
perusahaan. 

Ukuran 
perusahaan = Log 
Total Aset 

Rasio 

3. Kepemilikan 
Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan 
kepemilikan saham perusahaan yang 
mayoritas dimiliki oleh institusi atau 
lembaga (perusahaan asuransi, bank, 
perusahaan investasi, asset 
management, dan kepemilikan institusi 
lain). 

Jumlah saham 
yang dimiliki 
institusi/jumlah 
saham yang 
beredar x 100% 

Rasio 

4. Tingkat 
Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba 
dengan menggunakan sumber daya 
yang dimilikinya.  

ROE = Laba 
setelah 
pajak/modal 
sendiri x 100% 

Rasio 

5. Tingkat 
Leverage 

Leverage merupakan alat untuk 
mengukur seberapa besar perusahaan 
tergantung pada kreditur dalam 
membiayai aset perusahaan. 

Debt to asset ratio 
= Total 
kewajiban/toal 
aset x 100% 

Rasio 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang 

berbentuk kuantitatif dalam laporan tahunan (annual report), laporan keuangan, 

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) perusahaan yang menjadi 

objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari Kantor Perwakilan Bursa Efek 

Indonesia (KP BEI) Semarang, dari website BEI (www.idx.co.id), serta dari 

website perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian (Ferdinand, 2014:229). Sehingga, analisis ini tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis. Menurut Ghozali (2013:19), statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimun, sum, dan range. Standar deviasi digunakan 

untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksumum-minimum digunakan 

untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu 

dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimun. Selain 

http://www.idx.co.id/
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itu, penelitian ini juga menggunakan analisis crosstab (tabulasi silang). Analisis 

ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik dalam 

setiap variabel agar lebih mudah memahami pengukuran pada variabel yang 

diungkap (Kusumawardani, 2012). Oleh karena itu, untuk semakin memperjelas 

gambaran dari data yang diteliti, dilakukan penambahan tabel kategori setelah 

dilakukan analisis statistik deskriptif. Penentuan kelas interval dalam kategori 

untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pengungkapan ERM 

Kelas interval untuk variabel pengungkapan ERM dibuat dengan mengacu 

pada ketentuan nilai minimum pengungkapan adalah 0% dan nilai maksimum 

pengungkapan adalah 100%. Sehingga kelas interval variabel pengungkapan 

ERM akan dibagi menjadi lima kategori yaitu tidak lengkap, kurang lengkap, 

cukup lengkap, yang dapat dilihat dalam tabel 3.2. berikut ini.  

Tabel 3.2. Kategori Kelas Interval Pengungkapan ERM 

Interval Kategori 

0 – 20% Tidak Lengkap 

21 – 40% Kurang Lengkap 

41 – 60% Cukup Lengkap 

61 – 80% Lengkap 

81 – 100% Sangat Lengkap 
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2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Log dari 

total aset. Setelah data ditransformasi ke dalam bentuk log, diperoleh bahwa nilai 

minimum ukuran perusahaan adalah 10,71 sedangkan nilai maksimumnya adalah 

14,93. Kelas interval variabel ukuran perusahaan akan dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu kecil, sedang, dan besar, yang dapat dilihat dalam tabel 3.3. berikut. 

Tabel 3.3. Kategori Kelas Interval Ukuran Perusahaan 

Interval Kategori 

10,00 – 11,99 Kecil 

12,00 – 13,99 Sedang 

14,00 – 15,99 Besar 

 

3. Kepemilikan Institusional 

Kelas interval untuk variabel kepemilikan institusional dibuat dengan 

mengacu pada ketentuan nilai minimum kepemilikan institusional adalah 0% dan 

nilai maksimum adalah 100%. Sehingga kelas interval variabel pengungkapan 

ERM akan dibagi menjadi lima kategori yaitu sangat rendah, rendah, cukutp, 

tinggi, dan sangat tinggi, yang dapat dilihat dalam tabel 3.4. berikut ini. 

Tabel 3.4. Kategori Kelas Interval Kepemilikan Institusional 

Interval Kategori 

0 – 20% Sangat Rendah 

21 – 40% Rendah 

41 – 60% Cukup 

61 – 80% Tinggi 

81 – 100% Sangat Tinggi 

 

 



70 
 

 
 

4. Tingkat Profitabilitas 

Kategori kelas interval untuk variabel tingkat profitabilitas dibuat dengan 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Kodifikasi 

Peraturan Bank Indonesia – Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Lampiran 34: 

Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Rentabilitas (Earnings) Tahun 

2012. Kategori tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.5. berikut ini. 

Tabel 3.5. Kategori Kelas Interval Tingkat Profitabiltias 

Interval Kategori Peringkat 

≤ 8,00% Tidak Memadai Peringkat 5 

8% < X ≤ 13% Kurang Memadai Peringkat 4 

13% < X ≤ 18% Cukup Memadai Peringkat 3 

18 < X ≤ 23% Memadai Peringkat 2 

> 23,01% Sangat Memadai Peringkat 1 

 

5. Tingkat Leverage 

Leverage adalah ukuran rasio keuangan yang sudah diketahui oleh banyak 

pihak. Semakin tinggi tingkat leverage umumnya kurang baik, semakin rendah 

tingkat leverage umumnya semakin baik. Sejauh ini belum ada penggolongan 

kriteria tingkat leverage yang khusus bagi perusahaan sektor keuangan. 

Penggolongan kriteria tingkat leverage hanya terdapat dalam Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 

06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ 

Koperasi Award. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.6. Kategori Kelas Interval Tingkat Leverage 

Interval Kriteria 

≤ 40% Sangat Baik 

> 40% - 50% Baik 

> 50% - 60% Cukup 

> 60% - 80% Kurang 

> 80% Sangat Kurang 

 

Sejauh tidak ada peraturan lain mengenai penggolongan kriteria tingkat leverage, 

maka penelitian ini menggunakan peraturan tersebut sebagai acuan untuk 

menentukan kriteria tingkat leverage perusahaan. 

 

3.5.2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan pengembangan dari model regresi 

yang digunakan untuk menguji kesesuaian (fit) dari matrik korelasi dari dua atau 

lebih model yang dibandingkan (Ghozali, 2013). Regresi dilakukan untuk setiap 

variabel dalam model. Nilai regresi yang diprediksi oleh model dibandingkan 

dengan matrik korelasi hasil observasi variabel dan nilai goodness-of-fit dihitung. 

Model terbaik dipilih berdasarkan nilai goodness-of-fit (Ghozali, 2013). 

Menurut Ghozali (2013), Goodness of Fit mengukur kesesuaian input 

observasi sesungguhnya (matrik kovarian atau korelasi) dengan prediksi dari 

model yang diajukan (proposed model). Umumnya terdapat berbagai jenis fit 

indeks yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang 

dihipotesakan dengan data yang disajikan. Berikut ini beberapa indeks kesesuaian 
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dan cut-off value yang digunakan untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak: 

a. Chi Square Statistic 

Model yang diuji dipandang baik atau memuaskan apabila nilai chi-

squarenya rendah. Semakin kecil nilai X² semakin baik model itu dan diterima 

berdasarkan probabilitas dengan cut-off value sebesar p > 0,05 atau p > 0,10 

(Ferdinand, 2000). 

b. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Merupakan sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi 

chi-square statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA yang kecil atau sama 

dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model tersebut berdasarkan degrees of freedom (Ferdinand, 

2000). 

c. Goodness of Fit Index (GFI) 

Merupakan ukuran non-statistical yang mempunyai rentang nilai antara 0 

(poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini 

menunjukkan sebuah batter fit (Ferdinand, 2000). 

d. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah apabila AGFI 

mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90 (Ferdinand, 2000). 

e. CMIN/DF 

Adalah The Minimum Sample Discrepancy Function yang dibagi dengan 

degree of freedomnya. CMIN/DF merupakan statistik chi-square dibagi DF nya 
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sehingga disebut X² - relatif. Nilai X² - relatif kurang dari 2,0 atau 3,0 adalah 

indikasi dari acceptable fit antara model dan data (Ferdinand, 2000). 

f. Tucker Lewis Index (TLI) 

Merupakan Incremental Index yang membandingkan sebuah model yang 

diuji terhadap sebuah baseline model, di mana nilai yang direkomendasikan 

sebagai acuan diterimanya sebuah model adalah ≥ 0,95, dan nilai yang sangat 

mendekati 1 menunjukkan a very good fit (Ferdinand, 2000). 

g. Comparative Fit Index (CFI) 

CFI merupakan indeks fit perbaikan dari NFI (Normed Fit Index). CFI 

berguna untuk mempertimbangkan kompleksitas model, yaitu dengan cara 

menyertakan derajat bebas model dalam perhitungan. Rentang nilai sebesar 0–1, 

di mana semakin mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi atau 

a very good fit (Ferdinand, 2000). 

Indeks-indeks yang dapat digunakan untuk menguji kelayakan model 

tersebut diringkas dalan tabel berikut: 

Tabel 3.7. Ringkasan Indeks Pengujian Kelayakan Model 

Goodness of Fit Index Cut-off Value 

X²-Chi Square Kecil 

Significance Probability ≥ 0,05 

RMSEA ≤ 0,08 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,90 

CMIN/DF ≤ 2,00 

TLI ≥ 0,95 

CFI ≥ 0,95 

Sumber: Ferdinand, 2000 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 

yang berjumlah 83 perusahaan. Penelitian ini menggunakan studi populasi atau 

metode sensus, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. 

Data penelitian diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-

perusahaan tersebut khususnya pada bagian yang menunjukkan pengungkapan 

ERM, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, dan 

tingkat leverage. 

 

4.1.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. 

Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimun. Selain itu, penelitian 

ini juga menggunakan analisis crosstab (tabulasi silang). Analisis crosstab 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. 
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1. Pengungkapan Enterprise Risk Management 

Variabel pengungkapan ERM merupakan variabel endogenus dalam 

penelitian ini. Variabel ini diukur menggunakan dimensi ERM COSO yang 

berjumlah 108 item, yaitu dengan menjumlah total item yang diungkapkan 

kemudian dibagi 108. Hasil analisis statistik deskriptif variabel pengungkapan 

ERM dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pengungkapan ERM 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ERMD 83 ,18 ,57 ,4117 ,10234 

Valid N (listwise) 83     

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (N) 

pada tahun 2014 adalah 83. Pengungkapan ERM dari perusahaan sektor keuangan 

yang memiliki nilai paling kecil (minimum) adalah PT. Pacific Strategic Financial 

Tbk. (APIC), yaitu sebesar 0,18 atau 18%. Pengungkapan ERM dari perusahaan 

sektor keuangan yang memiliki nilai paling besar (maximum) adalah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), yaitu sebesar 0,57 atau 57%. Nilai rata-

rata untuk variabel pengungkapan ERM adalah sebesar 0,412 atau 41,2% 

sehingga rata-rata pengungkapan ERM perusahaan sektor keuangan yang terdaftar 

di BEI tahun 2014 masuk dalam kategori cukup, cenderung kurang. Standar 

deviasi pengungkapan ERM adalah sebesar 0,102, lebih kecil dari nilai rata-rata. 

Hal ini mencerminkan bahwa data variabel Pengungkapan ERM berdistribusi 

normal. 
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Tabel 4.2. Analisis Kelas Interval Variabel Pengungkapan ERM 

Interval Kategori N Prosentase 

0 – 20% Tidak Lengkap 1 1,20% 

21 – 40% Kurang Lengkap 37 44,58% 

41 – 60% Cukup Legkap 45 54,22% 

61 – 80% Lengap 0 0% 

81 – 100% Sangat Lengkap 0 0% 

Jumlah  83 100,00% 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa pengungkapan ERM pada 45 atau 

54,22% perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 termasuk 

kategori cukup, 37 atau 44,58% perusahaan termasuk dalam kategori kurang, dan 

terdapat satu perusahaan yang termasuk dalam kategori tidak lengkap. Perusahaan 

yang memiliki tingkat pengungkapan ERM dengan kategori cukup didominasi 

oleh perusahaan perbankan, yaitu dari 39 perusahaan perbankan hanya 2 

perusahaan yang masuk kategori kurang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengungkapan ERM pada perusahaan non-perbankan (institusi keuangan, 

perusahaan sekuritas, asuransi, dan perusahaan keuangan lain) masih belum 

maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan terhadap pengungkapan ERM pada 

perusahaan-perusahaan tersebut, mengingat manajemen risiko menjadi salah satu 

hal yang dipertimbangkan investor sebelum mengambil keputusan berinvestasi. 

 

2. Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel eksogenus dalam 

penelitian ini. Variabel ini diukur dengan log dari total aset. Hasil analisis statistik 

deskriptif variabel ukuran perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UP 83 10,71 14,93 12,7782 ,97925 

Valid N (listwise) 83     

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (N) 

pada tahun 2014 adalah 83. Ukuran perusahaan dari perusahaan sektor keuangan 

yang memiliki nilai paling kecil (minimum) adalah PT. Danasupra Erapacific Tbk. 

(DEFI), yaitu sebesar 10,71 atau Rp51 Miliar. Ukuran perusahaan dari perusahaan 

sektor keuangan yang memiliki nilai paling besar (maximum) adalah PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), yaitu sebesar 14,93 atau Rp855 Triliun. Nilai 

rata-rata untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 12,778 atau sekitar Rp55,8 

Triliun, sehingga rata-rata ukuran perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2014 masuk dalam kategori sedang, cenderung kecil. Standar deviasi 

ukuran perusahaan adalah sebesar 0,979, lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini 

mencerminkan bahwa data variabel ukuran perusahaan berdistribusi normal. 

Tabel 4.4. Analisis Kelas Interval Variabel Ukuran Perusahaan 

Interval Kategori N Prosentase 

10,00 – 11,99 Kecil 17 20,48% 

12,00 – 13,99 Sedang 55 66,27% 

14,00 – 15,99 Besar 11 13,25% 

Jumlah  83 100,00% 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa ukuran perusahaan pada 17 atau 

20,48% perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 termasuk 

kategori kecil, 55 atau 66,27% perusahaan termasuk dalam kategori sedang, dan 
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11 atau 13,25% perusahaan termasuk dalam kategori besar. Ke-sebelas 

perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan besar merupakan 

perusahaan perbankan dengan nilai aset lebih dari Rp150 Triliun. Sedangkan 

perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan kecil memiliki nilai aset 

yang berkisar antara Rp50 Miliar hingga Rp900 Miliar, dan didominasi oleh 

perusahaan sekuritas. 

 

3. Kepemilikan Institusional 

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel mediasi dalam 

penelitian ini. Variabel ini diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki 

institusi dengan jumlah saham yang beredar dan dinyatakan dalam persentase. 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional dapat dilihat 

pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ins 83 9,890 99,996 66,50059 23,271558 

Valid N (listwise) 83     

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (N) 

pada tahun 2014 adalah 83. Kepemilikan institusional dari perusahaan sektor 

keuangan yang memiliki nilai paling kecil (minimum) adalah PT. Bank Mitraniaga 

Tbk. (NAGA), yaitu sebesar 9,89%. Kepemilikan institusional dari perusahaan 

sektor keuangan yang memiliki nilai paling besar (maximum) adalah PT. Bank 

Mutiara Tbk. (BCIC), yaitu sebesar 99,996%. Nilai rata-rata untuk variabel 
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kepemilikan institusional sebesar 66,5% sehingga rata-rata kepemilikan 

institusional perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kata lain, saham perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 cukup banyak yang dimiliki oleh 

lembaga institusi, dengan rata-rata kepemilikan sebesar 66,5%. Standar deviasi 

kepemilikan institusional adalah sebesar 23,272%, lebih kecil dari nilai rata-rata. 

Hal ini mencerminkan bahwa data variabel kepemilikan institusional berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.6. Analisis Kelas Interval Variabel Kepemilikan Institusional 

Interval Kategori N Prosentase 

0 – 20% Sangat Rendah 5 6,02% 

21 – 40% Rendah 6 7,23% 

41 – 60% Cukup 23 27,71% 

61 – 80% Tinggi 20 24,10% 

81 – 100% Sangat Tinggi 29 34,94% 

Jumlah  83 100,00% 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa terdapat 5 atau 6,02% perusahaan 

sektor keuangan dengan kepemilikan institusional termasuk dalam kategori 

rendah. Artinya saham kelima perusahaan tersebut lebih banyak tidak dimiliki 

oleh lembaga institusi, yaitu PT. BPD Jabar dan Banten Tbk. (BJBR) dan PT. 

BPD Jawa Timur Tbk. (BJTM) yang mayoritas dimiliki oleh pemerintah baik 

provinsi maupun kabupaten/kota, PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. 

(MCOR) yang mayoritas dimiliki oleh investor perorangan, serta PT. Bank 

Mitraniaga Tbk. (NAGA) dan PT. Panca Global Securities Tbk. (PEGE) yang 



80 
 

 
 

mayoritas dimiliki oleh anggota dewan komisaris. Selain itu diketahui pula bahwa 

terdapat 29 atau 34,94% perusahaan dengan kepemilikan institusional yang 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa hanya 29 perusahaan 

yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh lembaga institusi. 

 

4. Tingkat Profitabilitas 

Variabel tingkat profitabilitas merupakan variabel mediasi dalam 

penelitian ini. Variabel ini diukur menggunakan return on equity (ROE) yaitu 

dengan membagi jumlah laba setelah pajak dengan jumlah ekuitas dan dinyatakan 

dalam persentase. Hasil analisis statistik deskriptif variabel kepemilikan 

institusional dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tingkat Profitabilitas 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prof 83 -108,24 52,22 8,8401 17,57200 

Valid N (listwise) 83     

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (N) 

pada tahun 2014 adalah 83. Tingkat profitabilitas dari perusahaan sektor keuangan 

yang memiliki nilai paling kecil (minimum) adalah PT. Capitalinc Investment 

Tbk. (MTFN), yaitu sebesar -108,24%. Tingkat profitabilitas dari perusahaan 

sektor keuangan yang memiliki nilai paling besar (maximum) adalah PT. Onix 

Capital Tbk. (OCAP), yaitu sebesar 52,22%. Nilai rata-rata untuk variabel tingkat 

profitabilitas sebesar 8,84%, sehingga rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan 

sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 berdasarkan ketentuan Bank 
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Indonesia termasuk dalam kategori kurang memadai. Standar deviasi tingkat 

profitabilitas adalah sebesar 17,57%, lebih besar dari nilai rata-rata. Hal ini 

menunjukkan besarnya jarak rata-rata setiap unit data tingkat profitabilitas 

terhadap rata-rata hitungnya. 

Tabel 4.8. Analisis Kelas Interval Variabel Tingkat Profitabilitas 

Interval Kategori N Prosentase 

≤ 8,00% Tidak Memadai 32 38,55% 

8% < X ≤ 13% Kurang Memadai 25 30,12% 

13% < X ≤ 18% Cukup Memadai 12 14,46% 

18 < X ≤ 23% Memadai 7 8,43% 

> 23,01% Sangat Memadai 7 8,43% 

Jumlah  83 100,00% 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat dilihat bahwa 32 atau 38,55% perusahaan 

sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 memiliki tingkat profitabilitas 

dengan kategori tidak memadai, 25 atau 30,12% perusahaan dengan profitabilitas 

kurang memadai, 12 atau 14,46% perusahaan dengan profitabilitas cukup 

memadai, dan masing-masing 7 perusahaan dengan profitabiltias memadai dan 

sangat memadai. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia, lebih dari separuh perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 memiliki profitabilitas kurang dan tidak memadai. Hal 

ini menunjukkan pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan laba pada 

perusahaan sektor keuangan belum maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan 

proses pengelolaan sumber daya tersebut untuk meningkatkan profitabilitas, 

mengingat tingkat profitabilitas menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan 
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investor sebelum mengambil keputusan berinvestasi karena tingkat profitabilitas 

menggambarkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

 

5. Tingkat Leverage 

Variabel tingkat leverage merupakan variabel mediasi dalam penelitian 

ini. Variabel ini diukur menggunakan debt to asset ratio (DAR) yaitu dengan 

membagi total kewajiban dengan total aset dan dinyatakan dalam persentase. 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel tingkat leverage dapat dilihat pada tabel 

4.9. 

Tabel 4.9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tingkat Leverage 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lev 83 ,46 135,96 68,2002 27,63729 

Valid N (listwise) 83     

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (N) 

pada tahun 2014 adalah 83. Tingkat leverage dari perusahaan sektor keuangan 

yang memiliki nilai paling kecil (minimum) adalah PT. Lippo Securities Tbk. 

(LPPS), yaitu sebesar 0,46%. Tingkat leverage dari perusahaan sektor keuangan 

yang memiliki nilai paling besar (maximum) adalah PT. Onix Capital Tbk. 

(OCAP), yaitu sebesar 135,96%. Nilai rata-rata untuk variabel tingkat leverage 

sebesar 68,2%, sehingga rata-rata tingkat leverage perusahaan sektor keuangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2014 masuk dalam kategori kurang baik. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa proporsi utang terhadap aset terlalu tinggi karena melebihi 

50%. Standar deviasi tingkat leverage adalah sebesar 27,637, lebih kecil dari nilai 
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rata-rata. Hal ini mencerminkan bahwa data variabel tingkat leverage berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.10. Analisis Kelas Interval Variabel Tingkat Leverage 

Interval Kriteria N Prosentase 

≤ 40% Sangat Baik 17 20,48% 

> 40% - 50% Baik 2 2,41% 

> 50% - 60% Cukup 6 7,23% 

> 60% - 80% Kurang 14 16,87% 

> 80% Sangat Kurang 44 53,01% 

Jumlah  83 100,00% 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.10. diketahui bahwa terdapat 17 atau 20,48% 

perusahaan sektor keuangan dengan tingkat leverage termasuk dalam kategori 

sangat baik. Hal ini berarti bahwa dalam membiayai aset perusahaan, 17 

perusahaan tersebut sangat tidak tergantung pada kreditur. Selain itu diketahui 

pula bahwa 44 atau 53,01% atau lebih dari separuh perusahaan sektor keuangan 

memiliki tingkat leverage dengan kategori sangat kurang baik. Hal ini berarti 

lebih dari separuh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 

sangat tergantung pada kreditur dalam membiayai asetnya. Perusahaan-

perusahaan tersebut didominasi oleh perusahaan perbankan, di mana rata-rata 

tingkat leverage perusahaan perbankan adalah sebesar 84,84%.  Tingginya tingkat 

leverage pada perusahaan perbankan tersebut dikarenakan tingginya simpanan 

nasabah pada bank yang bersangkutan, di mana simpanan nasabah termasuk 

dalam pos liabilitas pada neraca. 
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6. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Kepemilikan Institusional 

Tabel 4.11. 

Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Kepemilikan Institusional 

 Kategori Kepemilikan Institusional Total 

Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup Tinggi Sangat 

Tinggi 

Kategori Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 1 1 5 5 5 17 

Sedang 4 2 16 14 19 55 

Besar 0 3 2 1 5 11 

Total 5 6 23 20 29 83 

    Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 55 atau 66,3% 

perusahaan dengan ukuran sedang. Sedangkan nilai tertinggi adalah 19 atau 

22,9% perusahaan yang termasuk dalam kategori kepemilikan institusional sangat 

tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh perusahaan ukuran sedang dengan 

kepemilikan institusional kategori sangat tinggi. 

 

7. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas 

Tabel 4.12. 

Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas 

 Kategori Tingkat Profitabilitas Total 

Tidak 

Memadai 

Kurang 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Memadai Sangat 

Memadai 

Kategori 

Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 9 4 3 0 1 17 

Sedang 22 16 8 6 3 55 

Besar 1 5 1 1 3 11 

Total 32 25 12 7 7 83 

  Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 55 atau 66,3% 

perusahaan dengan ukuran sedang. Sedangkan nilai tertinggi adalah 22 atau 
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26,5% perusahaan yang termasuk dalam kategori tingkat profitabilitas tidak 

memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh perusahaan ukuran sedang dengan 

tingkat profitabilitas kategori tidak memadai. 

 

8. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Leverage 

Tabel 4.13. 

Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Leverage 

 Kategori Tingkat Leverage Total 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

Kategori Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 9 2 1 4 1 17 

Sedang 8 0 5 10 32 55 

Besar 0 0 0 0 11 11 

Total 17 2 6 14 44 83 

    Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 55 atau 66,3% 

perusahaan dengan ukuran sedang. Sedangkan nilai tertinggi adalah 32 atau 

38,6% perusahaan yang termasuk dalam kategori tingkat leverage sangat kurang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2014 didominasi oleh perusahaan ukuran sedang dengan tingkat 

leverage kategori sangat kurang. Artinya, 32 perusahaan tersebut sangat 

tergantung pada kreditur dalam membiayai asetnya. Perusahaan-perusahaan 

tersebut didominasi oleh perusahaan perbankan, di mana rata-rata tingkat leverage 

perusahaan perbankan adalah sebesar 84,84%. Seperti yang sudah dijelaskan pada 

deskripsi variabel tingkat leverage sebelumnya, tingginya tingkat leverage pada 

perusahaan perbankan dikarenakan tingginya simpanan nasabah pada bank yang 



86 
 

 
 

bersangkutan, di mana simpanan nasabah termasuk dalam pos liabilitas pada 

neraca. Sehingga tingginya tingkat leverage tersebut dapat dikatakan tetap dalam 

kondisi wajar. 

 

9. Crosstab Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Profitabilitas 

Tabel 4.14. 

Crosstab Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Profitabilitas 

 Kategori Tingkat Profitabilitas Total 

Tidak 

Memadai 

Kurang 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Memadai Sangat 

Memadai 

Kategori 

Kepemilikan 

Institusional 

Sangat Rendah 2 1 0 2 0 5 

Rendah 1 2 0 1 2 6 

Cukup 9 5 4 1 4 23 

Tinggi 6 8 4 2 0 20 

Sangat Tinggi 14 9 4 1 1 29 

Total 32 25 12 7 7 83 

  Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 29 atau 34,9% 

perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional sangat tinggi. Sedangkan 

nilai tertinggi adalah 14 atau 16,9% perusahaan yang termasuk dalam kategori 

tingkat profitabilitas tidak memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh 

perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional kategori sangat tinggi dengan 

tingkat profitabilitas kategori tidak memadai. 
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10. Crosstab Tingkat Leverage terhadap Tingkat Profitabilitas 

Tabel 4.15. 

Crosstab Tingkat Leverage terhadap Tingkat Profitabilitas 

 Kategori Tingkat Profitabilitas Total 

Tidak 

Memadai 

Kurang 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Memadai Sangat 

Memadai 

Kategori 

Tingkat 

Leverage 

Sangat Baik 8 5 3 0 1 17 

Baik 1 0 1 0 0 2 

Cukup 1 2 2 1 0 6 

Kurang 5 5 3 1 0 14 

Sangat Kurang 17 13 3 5 6 44 

Total 32 25 12 7 7 83 

  Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 44 atau 53,0% 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage sangat kurang. Sedangkan nilai 

tertinggi adalah 17 atau 20,5% perusahaan yang termasuk dalam kategori tingkat 

profitabilitas tidak memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh perusahaan 

yang memiliki tingkat leverage kategori sangat kurang dengan tingkat 

profitabilitas kategori tidak memadai. 

11. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan ERM 

Tabel 4.16. 

Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan ERM 

 Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 1 16 0 0 0 17 

Sedang 0 21 34 0 0 55 

Besar 0 0 11 0 0 11 

Total 1 37 45 0 0 83 

      Sumber: Output SPSS 21, 2016 
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Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 55 atau 66,3% 

perusahaan dengan ukuran sedang. Sedangkan nilai tertinggi adalah 34 atau 

41,0% perusahaan yang termasuk dalam kategori pengungkapan ERM cukup 

lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh perusahaan ukuran sedang dengan 

pengungkapan ERM kategori cukup lengkap. 

 

12. Crosstab Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ERM 

Tabel 4.17. 

Crosstab Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ERM 

 Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Kepemilikan 

Institusional 

Sangat Rendah 0 2 3 0 0 5 

Rendah 0 2 4 0 0 6 

Cukup 0 12 11 0 0 23 

Tinggi 1 12 7 0 0 20 

Sangat Tinggi 0 9 20 0 0 29 

Total 1 37 45 0 0 83 

      Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 29 atau 34,9% 

perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional sangat tinggi. Sedangkan 

nilai tertinggi adalah 20 atau 24,1% perusahaan yang termasuk dalam kategori 

pengungkapan ERM cukup lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh 

perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional kategori sangat tinggi dengan 

pengungkapan ERM kategori cukup lengkap. 
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13. Crosstab Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan ERM 

Tabel 4.18. 

Crosstab Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan ERM 

 Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Tingkat 

Profitabilitas 

Tidak Memadai 1 14 17 0 0 32 

Kurang Memadai 0 11 14 0 0 25 

Cukup Memadai 0 7 5 0 0 12 

Memadai 0 2 5 0 0 7 

Sangat Memadai 0 3 4 0 0 7 

Total 1 37 45 0 0 83 

      Sumber: Output SPSS 21, 2016 

Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 32 atau 38,6% 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tidak memadai. Sedangkan nilai 

tertinggi adalah 17 atau 20,5% perusahaan yang termasuk dalam kategori 

pengungkapan ERM cukup lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas kategori tidak memadai dengan 

pengungkapan ERM kategori cukup lengkap. 

 

14. Crosstab Tingkat Leverage terhadap Pengungkapan ERM 

Tabel 4.19. 

Crosstab Tingkat Leverage terhadap Pengungkapan ERM 

 Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Tingkat 

Leverage 

Sangat Baik 1 16 0 0 0 44 

Baik 0 2 0 0 0 14 

Cukup 0 5 1 0 0 6 

Kurang 0 9 5 0 0 2 

Sangat Kurang 0 5 39 0 0 17 

Total 1 37 45 0 0 83 

      Sumber: Output SPSS 21, 2016 
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Dari hasil crosstab di atas dapat diketahui terdapat 44 atau 53,0% 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage sangat kurang. Sedangkan nilai 

tertinggi adalah 39 atau 47,0% perusahaan yang termasuk dalam kategori 

pengungkapan ERM cukup lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 didominasi oleh 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage kategori sangat kurang dengan 

pengungkapan ERM kategori cukup lengkap. 

 

4.1.3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur (path analysis) dengan model structural equation modeling (SEM) untuk 

mengetahui hubungan variabel endogenus yaitu pengungkapan ERM dengan 

variabel mediasi (kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas, tingkat 

leverage). Dan hubungan antara variabel mediasi (kepemilikan institusional, 

tingkat profitabilitas, tingkat leverage) dengan variabel eksogenus yaitu ukuran 

perusahaan. Serta hubungan antarvariabel mediasi. Kriteria pengujian dengan 

tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi 5% (α = 0,05). 

Tabel 4.20. dan 4.21. menunjukkan hasil output AMOS 21.0 untuk uji 

hipotesis menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan SEM. 
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Tabel 4.20. Hasil Analisis Regression Weight 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Ins <--- Log_UP -.755 2.623 -.288 .774 par_1 

Lev <--- Log_UP 14.874 2.649 5.615 *** par_3 

Prof <--- Log_UP .387 2.277 .170 .865 par_2 

Prof <--- Lev .056 .081 .692 .489 par_7 

Prof <--- Ins -.147 .081 -1.799 .072 par_8 

ERMD <--- Ins .000 .000 -.331 .741 par_4 

ERMD <--- Prof .000 .000 -.078 .938 par_5 

ERMD <--- Lev .001 .000 3.520 *** par_6 

ERMD <--- Log_UP .067 .008 8.439 *** par_9 

 Sumber: Output AMOS 21.0, 2016 

Tabel 4.21. Standardize Regression Weight 

   
Estimate 

Ins <--- Log_UP -.032 

Lev <--- Log_UP .527 

Prof <--- Log_UP .022 

Prof <--- Lev .088 

Prof <--- Ins -.194 

ERMD <--- Ins -.022 

ERMD <--- Prof -.005 

ERMD <--- Lev .267 

ERMD <--- Log_UP .639 

   Sumber: Output AMOS 21.0, 2016 

Variabel kepemilikan institusional (Ins) dapat dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan (Log_UP). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepemilikan 

institusional memberikan nilai estimasi parameter sebesar -0,032 dengan nilai p-

value sebesar 0,744. Nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan karena p-value > 

0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kepemilikan institusional adalah tidak signifikan yang artinya 

kepemilikan institusional tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 



92 
 

 
 

Variabel tingkat leverage (Lev) dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan 

(Log_UP). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat leverage memberikan 

nilai estimasi parameter sebesar 0,527 dengan nilai p-value < 0,001. Nilai tersebut 

dinyatakan signifikan karena nilai p-value < 0,001. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

leverage. 

Variabel tingkat profitabilitas (Prof) dapat dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan (Log_UP), kepemilikan institusional (Ins), dan tingkat leverage (Lev). 

Nilai estimasi parameter pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat 

profitabilitas adalah sebesar 0,022 dengan nilai p-value sebesar 0,865. Nilai 

tersebut dinyatakan tidak signifikan karena p-value > 0,05. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat profitabilitas 

adalah tidak signifikan yang artinya tingkat profitabilitas tidak dipengaruhi oleh 

ukuran perusahaan. 

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat profitabilitas 

memberikan nilai estimasi parameter sebesar -0,194 dengan nilai p-value sebesar 

0,072. Nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan karena nilai p-value > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

tingkat profitabilitas adalah tidak signifikan yang artinya tingkat profitabilitas 

tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. 

Pengaruh tingkat leverage terhadap tingkat profitabilitas memberikan nilai 

estimasi parameter sebesar 0,088 dengan nilai p-value sebesar 0,489. Nilai 

tersebut dinyatakan tidak signifikan karena p-value > 0,05. Sehingga dapat 



93 
 

 
 

dinyatakan pengaruh tingkat leverage terhadap tingkat profitabilitas adalah tidak 

signifikan yang berarti bahwa tingkat profitabilitas tidak dipengaruhi oleh tingkat 

leverage. 

Variabel pengungkapan ERM (ERMD) dapat dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan (Log_UP), kepemilikan institusional (Ins), tingkat profitabilitas (Prof), 

dan tingkat leverage (Lev). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

ERM memberikan nilai estimasi parameter sebesar 0,639 dengan nilai p-value 

sebesar < 0,001. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ERM. 

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ERM 

memberikan nilai estimasi parameter sebesar -0,022 dengan nilai p-value sebesar 

0,741. Nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan karena p-value > 0,05. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

pengungkapan ERM adalah tidak signifikan yang artinya pengungkapan ERM 

tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. 

Pengaruh tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan ERM memberikan 

nilai estimasi parameter sebesar -0,005 dengan nilai p-value sebesar 0,938. Nilai 

tersebut dinyatakan tidak signifikan karena p-value > 0,05. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan ERM 

adalah tidak signifikan yang artinya pengungkapan ERM tidak dipengaruhi oleh 

tingkat profitabilitas. 

Pengaruh tingkat leverage terhadap pengungkapan ERM memberikan nilai 

estimasi parameter sebesar 0,267 dengan nilai p-value < 001. Oleh karena itu, 
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dapat disimpulkan bahwa tingkat leverage berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan ERM. 

Analisis selanjutnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel eksogenus, yaitu dengan analisis 

koefisien determinasi atau squared multiple correlation. Hasil analisis squared 

multiple correlation pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.22. 

Tabel 4.22. Squared Multiple Correlation 

 Estimate 

Lev .278 

Ins .001 

Prof .049 

ERMD .661 

       Sumber: Output AMOS 21.0, 2016 

Tabel 4.22. menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-square) 

untuk variabel tingkat leverage (Lev) ditunjukkan oleh squared multiple 

correlation dengan nilai 0,278, artinya sebesar 27,8% tingkat leverage dapat 

dijelaskan oleh ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 72,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain. Kepemilikan institusional (Ins) memiliki nilai koefisien 

determinasi (R-square) yang ditunjukkan oleh squared multiple correlation 

sebesar 0,001. Hal ini berarti bahwa sebesar 0,1% kepemilikan institusional dapat 

dijelakan oleh ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 99,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

Nilai koefisien determinasi (R-square) untuk variabel tingkat profitabilitas 

(Prof) ditunjukkan oleh squared multiple correlation dengan nilai 0,049. Hal ini 

berarti bahwa sebesar 4,9% tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh ukuran 
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perusahaan, kepemilikan institusional, dan tingkat leverage, sedangkan sisanya 

sebesar 95,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Pengungkapan ERM (ERMD) 

memiliki nilai koefisien determinasi (R-square) yang ditunjukkan oleh squared 

multiple correlation sebesar 0,661, artinya sebesar 66,1% pengungkapan ERM 

dapat dijelaskan oleh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, tingkat 

profitabilitas, dan tingkat leverage, sedangkan sisanya sebesar 33,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

4.1. Gambar 4.1. menunjukkan bahwa tidak ada masalah permodelan dan telah 

sesuai dengan syarat analisis jalur (path analysis). 

 

Gambar 4.1. Path Diagram 
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Tabel 4.23. menunjukkan indeks kesesuaian dan cut off value atau batas 

penerimaan yang digunakan dalam pengujian sebuah model, apakah dapat 

diterima atau ditolak. 

Tabel 4.23. Hasil Perhitungan Goodness of Fit 

Goodness of Fit Index Cut off value Hasil Penelitian Evaluasi Model 

X
2
 – Chi Square Kecil 0,059 Fit 

Significance Probability ≥ 0,05 0,809 Fit 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Fit 

GFI ≥ 0,90 1,000 Fit 

AGFI ≥ 0,90 0,996 Fit 

CMIN/DF ≤ 2,00 0,059 Fit 

TLI ≥ 0,95 1,086 Fit 

CFI ≥ 0,95 1,000 Fit 

Sumber: Output AMOS 21.0, 2016 

Hasil perhitungan indeks Goodness of Fit dijelaskan sebagai berikut: 

1. X
2
 – Chi Square sebesar 0,059, sehingga model secara keseluruhan dinyatakan 

fit. 

2. Probabilitas sebesar 0,809 ≥ 0,05, sehingga model penelitian secara 

keseluruhan dinyatakan fit. Hal ini berarti bahwa secara signifikan tidak ada 

suatu perbedaan antara model teoritis dengan data penelitian atau memiliki 

kesesuaian yang baik. 

3. RMSEA sebesar 0,000 ≤ 0,08, sehingga model penelitian secara keseluruhan 

dinyatakan fit. Oleh karena itu secara keseluruha dapat disimpulkan, secara 

signifikan tidak terdapat perbedaan antara model teoritis yang dikembangkan 

dengan data penelitian. RMSEA juga menunjukkan bahwa model tersebut 

juga memiliki kesesuaian yang baik sesuai dengan syarat dalam model analisis 

jalur (path analysis). 
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4. GFI sebesar 1,000 ≥ 0,90, sehingga model penelitian secara keseluruhan 

dinyatakan fit. GFI sebesar 1,000, artinya 100% keberadaan model akan 

mampu dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model analisis. Hasil uji 

GFI mengindikasi bahwa variabel-variabel penelitian mempunyai kontribusi 

yang relatif besar terhadap keberadaan model. 

5. AGFI sebesar 0,996 ≥ 0,90, sehingga model penelitian secara keseluruhan 

dinyatakan fit dan memiliki kesesuaian yang baik. 

6. CMIN/DF sebesar 0,059 ≤ 2,00, model analisis jalur (path analysis) 

mensyaratkan X
2
 bernilai kecil, meskipun nilai dapat bernilai tak terhingga. 

Degree of freedom (DF) harus memiliki nilai positif agar dapat diperoleh 

X
2
/DF ≤ 5%. Hasil penelitian X

2
 memiliki nilai sebesar 0,059 dan DF sebesar 

1. Oleh karena X
2
/DF sebesar 0,059 ≤ 2,00, maka hal ini berarti model 

penelitian secara keseluruhan dinyatakan fit atau memiliki kesesuaian yang 

baik. 

7. TLI sebesar 1,086 ≥ 0,95, sehingga secara keseluruhan model penelitian 

dinyatakan fit atau memiliki kesesuaian yang baik. 

8. CFI sebesar 1,000 ≥ 0,95, sehingga model penelitian secara keseluruhan 

dinyatakan fit atau memiliki kesesuaian yang baik dan secara signifikan tidak 

terdapat perbedaan antara model teoritis yang dikembangkan dengan data 

penelitian. CFI juga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki 

kesesuaian yang baik sebagaimana yang disyaratkan dalam model path 

analysis. 
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Berdasarkan kedelapan indeks goodness of fit yang telah dijelaskan 

sebelumnya (X
2
 – Chi Square, Significance Probability, RMSEA, GFI, AGFI, 

CMIN/DF, TLI, dan CFI), model dinyatakan memenuhi syarat model path 

analysis, maka model penelitian secara keseluruhan dinyatakan good fit. Dengan 

demikian, maka secara signifikan tidak terdapat perbedaan antara model teoritis 

yang dikembangkan dengan data penelitian, bahkan memiliki kesesuaian yang 

baik sesuai yang disyaratkan dalam model path analyasis. 

Tabel 4.24. menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat diterima maupun 

ditolak dalam penelitian ini. 

Tabel 4.24. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 
Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepemilikan institusional 
Ditolak 

H2 
Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas 
Ditolak 

H3 
Ukuran perusahaan berpengaruh positf signifikan 

terhadap tingkat leverage 
Diterima 

H4 
Kepemilikan institusional berpengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas 
Ditolak 

H5 
Tingkat leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas 
Ditolak 

H6 
Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan ERM 
Diterima 

H7 
Kepemilikan institusional berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan ERM 
Ditolak 

H8 
Tingkat profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan ERM 
Ditolak 

H9 
Tingkat leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan ERM 
Diterima 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.24. dapat diketahui hipotesis yang diterima dan 

terbukti berpengaruh signifikan adalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

tingkat leverage (H3), pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ERM 

(H6), dan pengaruh tingkat leverage terhadap pengungkapan ERM (H9). Hipotesis 

yang ditolak dan tidak berpengaruh signifikan adalah pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kepemilikan institusional (H1), pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

tingkat profitabilitas (H2), pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat 

profitabilitas (H4), pengaruh tingkat leverage terhadap tingkat profitabilitas (H5), 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ERM (H7), dan 

pengaruh tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan ERM (H8). 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kepemilikan Institusional 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepemilikan institusional. Berdasarkan 

pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap kepemilikan institusional adalah sebesar -0,288 yang 

memiliki nilai absolut di bawah 1,96 yang merupakan syarat dari CR dengan nilai 

P sebesar 0,744 lebih dari 0,05 yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kepemilikan institusional. Oleh karena itu, H1 dalam 

penelitian ini ditolak. Hal ini dapat dimaknai bahwa meningkatnya ukuran 

perusahaan tidak mampu meningkatkan proporsi kepemilikan institusional. 
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Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Golonji et. al., (2013) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

hubungan dengan kepemilikan institusional. Pada tabel 4.11. dapat diketahui 

bahwa terdapat 5 perusahaan dengan kategori ukuran kecil namun memiliki 

kepemilikan institusional dengan kategori sangat tinggi dan terdapat 3 perusahaan 

dengan kategori ukuran besar namun memiliki kepemilikan institusionnal dengan 

kategori rendah. Perusahaan dengan kategori ukuran kecil namun memiliki 

kepemilikan institusional dengan kategori sangat tinggi misalnya adalah PT. 

Majapahit Securities Tbk. (AKSI) dan PT. Asuransi Jasa Tania Tbk. (ASJT). 

Perusahaan dengan kategori ukuran besar namun memiliki kepemilikan 

institusional dengan kategori rendah, misalnya adalah PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. (BBNI) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). 

Hal ini dimungkinkan terjadi karena beberapa alsaan. 

Pertama, yang terjadi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

(BBNI) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) adalah karena 

kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan BUMN yang sebagian besar 

sahamnya (kurang lebih 60%) dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sehingga 

meningkatnya total aset dalam perusahaan tersebut dan dalam perusahaan BUMN 

lainnya tidak mampu meningkatkan tingkat kepemilikan institusional secara 

signifikan. 

Kedua, mayoritas kepemilikan institusional dalam perusahaan berasal dari 

entitas induk perusahaan yang bersangkutan. Sehingga banyak terjadi perusahaan 

dengan ukuran yang termasuk dalam kategori sedang bahkan kecil, memiliki 
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kepemilikan institusional yang cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

meningkatnya ukuran perusahaan, dalam hal ini total aset, belum tentu mampu 

meningkatkan tingkat kepemilikan institusional. 

 

4.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap tingkat profitabilitas adalah sebesar 0,170 di bawah 

1,96 yang merupakan syarat nilai CR dengan nilai P sebesar 0,865 lebih dari 0,05 

yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas. Oleh karena itu H2 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa meningkatnya ukuran perusahaan tidak mampu meningkatkan 

tingkat profitabiltas. 

Pada tabel 4.12. dapat terlihat bahwa sebaran data ukuran perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas tidak membentuk pola yang jelas. Pada tebel tersebut 

terlihat ada 22 atau 26,5% perusahaan yang berukuran sedang namun memiliki 

tingkat profitabilitas tidak memadai. Misalnya PT. Bank Pundi Indonesia Tbk. 

(BEKS) dan PT. Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) yang total asetnya meningkat 

tetapi justru mengalami kerugian dan penurunan profitabilitas. Di sisi lain, 

terdapat 3 perusahaan yang juga berukuran sedang dan 1 perusahaan kecil namun 

memiliki tingkat profitabilitas sangat memadai. 
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Menurut Febria (2013), perusahaan besar mempunyai akses ke pasar 

modal sehingga lebih mudah untuk mendapatkan tambahan dana yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan profitabilitas. Namun pada kenyataannya, 

kemungkinan banyak perusahaan yang tidak memanfaatkan tambahan dana 

tersebut dan sumber daya lainnya dengan baik. Artinya, sumber daya dan 

tambahan dana tersebut tidak dikelola dengan maksimal untuk operasional 

perusahaan atau dibiarkan tidak produktif sehingga tidak dapat meningkatkan 

profitabiltias. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya total aset tidak selalu 

menjadi tolok ukur meningkatnya profitabilitas. Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Babalola (2013) yang menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, 

tetapi konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirawati (2013), 

Febria (2013), serta Karina dan Khafid (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

 

4.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Leverage 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat leverage. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap tingkat leverage adalah sebesar 5,615 di atas 1,96 yang merupakan syarat 

dari nilai CR, dengan nilai P < 0,001 kurang dari 0,05 yang merupakan syarat dari 

nilai P. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 
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berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat leverage. Dengan demikian, H3 

dalam penelitian ini diterima. Hal ini dapat dimaknai bahwa meningkatnya ukuran 

perusahaan akan meningkatkan leverage perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zare 

et. al., (2013) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat leverage perusahaan. Terdapat beberapa 

alasan yang mendukung diterimanya hipotesis ketiga. Pertama, menurut Vogt 

(1994) dalam Viandgo (2013), perusahaan besar yang menghadapi masalah 

keagenan dan memiliki struktur kepemilikan beragam akan membayar dividen 

lebih tinggi untuk mengadapi masalah keagenan tersebut. Hal ini mengakibatkan 

dana internal yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan tersedia lebih 

sedikit. Sehingga perusahaan harus mencari sumber dana lain untuk memperoleh 

modal tambahan guna mencukupi kebutuhan dana tersebut. Salah satunya yaitu 

dengan melakukan pengajuan pinjaman kepada kreditur. 

Kedua, perusahaan besar memiliki arus kas yang lebih stabil, yang dapat 

mengurangi risiko dari penggunaan utang, dan memiliki default risk yang lebih 

rendah, serta memiliki probabilitas kebangkrutan yang lebih rendah daripada 

perusahaan kecil. Karena risiko yang dimiliki lebih rendah, maka mendorong 

perusahaan besar untuk memakai utang lebih banyak. 

Ketiga, menurut Frank dan Goyal (2003), perusahaan besar cenderung 

memiliki biaya utang yang lebih rendah. Biaya utang yang relatif rendah tersebut 

akan menyebabkan perusahaan besar terdorong untuk menggunakan utang yang 



104 
 

 
 

lebih besar lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya ukuran 

perusahaan mampu meningkatkan tingkat leverage. 

 

4.2.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Profitabiltias 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap tingkat profitabilitas adalah sebesar -1,799 di 

bawah 1,96 yang merupakan syarat dari nilai CR, dengan nilai P sebesar 0,072 

lebih dari 0,05 yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Oleh karena itu H4 dalam penelitian ini 

ditolak. Hal ini dapat dimaknai bahwa meningkatnya kepemilikan institusional 

tidak mampu meningkatkan tingkat profitabiltas. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mirawati (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Terlihat pada tabel 4.14. bahwa 

sebaran data pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat profitabilitas 

tidak membentuk pola diagonal. Pada tabel tersebut diketahui bahwa hanya 

terdapat satu perusahaan dengan kepemilikan institusional sangat tinggi dan 

memiliki tingkat profitabilitas sangat memadai. Namun di sisi lain, terdapat 14 

perusahaan dengan kepemilikan institusional yang sama-sama sangat tinggi tetapi 

tingkat profitabilitasnya tidak memadai. Selain itu, juga terdapat 2 perusahaan 
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dengan kepemilikan institusional sangat rendah dan memiliki tingkat profitabilitas 

tidak memadai. Di sisi lain, juga terdapat 2 perusahaan dengan kepemilikan 

institusional yang sama-sama sangat rendah tetapi tingkat profitabilitasnya 

memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya kepemilikan institusional 

tidak menjamin tingginya tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

4.2.5. Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Tingkat Profitabilitas 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah tingkat leverage berpengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan hasil pengolahan 

data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh tingkat 

leverage terhadap kepemilikan institusional adalah sebesar 0,692 di bawah 1,96 

yang merupakan syarat dari nilai CR, dengan nilai P sebesar 0,489 lebih dari 0,05 

yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkat leverage berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas. Oleh karena itu H5 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa meningkatnya tingkat leverage tidak mampu meningkatkan 

tingkat profitabiltas. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Febria (2013) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabiltias, tetapi konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Karina dan Khafid (2015) yang menemukan bahwa leverage yang 

diproksikan dengan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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Terlihat pada tabel 4.15. bahwa sebaran data pengaruh tingkat leverage 

terhadap tingkat profitabilitas tidak membentuk pola diagonal. Pada tabel tersebut 

diketahui bahwa terdapat 6 perusahaan dengan tingkat leverage sangat tinggi dan 

memiliki tingkat profitabilitas sangat memadai. Namun di sisi lain, terdapat 17 

perusahaan dengan tingkat leverage yang sama-sama sangat tinggi tetapi tingkat 

profitabilitasnya tidak memadai. Selain itu, juga terdapat 8 perusahaan dengan 

tingkat leverage sangat rendah dan memiliki tingkat profitabilitas tidak memadai. 

Di sisi lain, juga terdapat satu perusahaan dengan tingkat leverage yang sama-

sama sangat rendah tetapi tingkat profitabilitasnya sangat memadai. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tingkat leverage belum tentu mampu 

meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

4.2.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan ERM 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ERM. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ERM adalah sebesar 8,439 di atas 

1,96 yang merupakan syarat dari nilai CR, dengan nilai P < 0,001 kurang dari 0,05 

yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

ERM. Dengan demikian, H6 dalam penelitian ini diterima. Hal ini dapat dimaknai 

bahwa meningkatnya ukuran perusahaan mampu meningkatkan tingkat 

pengungkapan ERM perusahaan. 



107 
 

 
 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Elzahar dan Hussainey (2012), dan Shammari (2014) yang menjelaskan bahwa 

ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan ERM. Terdapat beberapa alasan yang 

mendukung diterimanya hipotesis keenam. Pertama, berdasarkan teori yang 

diajukan, dijelaskan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Untuk mengurangi biaya keagenan, 

perusahaan besar dapat menyediakan laporan untuk keperluan internal yang 

sekaligus dapat digunakan sebagai bahan untuk keperluan pengungkapan 

informasi kepada pihak eksternal. Semakin besar perusahaan maka semakin 

banyak dan semakin detail informasi yang diungkapkan, seperti informasi 

mengenai manajemen risiko. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap 

mampu untuk menyediakan informasi tersebut. 

Kedua, menurut KPMG (2001), perusahaan dengan ukuran besar 

umumnya cenderung untuk mengadopsi praktik corporate governance dengan 

lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar 

suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi, baik itu 

risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi. Dengan 

demikian, informasi mengenai manajemen risiko akan lebih banyak diungkapkan 

karena termasuk dalam prinsip transparansi dalam praktik corporate governance. 

Ketiga, Amran et. al. (2009) menyatakan bahwa meningkatnya ukuran 

perusahaan akan diikuti dengan meningkatnya jumlah stakeholder. Sesuai dengan 

teori stakeholder, semakin banyak jumlah stakeholder maka kewajiban 
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pengungkapan manajemen risiko menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan 

stakeholder akan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

 

4.2.7. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ERM 

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ERM. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ERM adalah sebesar -0,331 di 

bawah 1,96 yang merupakan syarat dari nilai CR, dengan nilai P sebesar 0,741 

lebih dari 0,05 yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pengungkapan ERM. Oleh karena itu H7 dalam penelitian ini 

ditolak. Hal ini dapat dimaknai bahwa meningkatnya kepemilikan institusional 

tidak mampu meningkatkan tingkat pengungkapan ERM perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kristiono, dkk (2014), dan Elzahar dan Hussainey (2012) yang menjelaskan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan ERM. Terlihat pada tabel 4.15. bahwa sebaran data pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ERM tidak membentuk pola 

diagonal. Pada tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 20 perusahaan dengan 

kepemilikan institusional sangat tinggi dan memiliki pengungkapan ERM cukup 

lengkap. Namun di sisi lain, terdapat 9 perusahaan dengan kepemilikan 
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institusional yang sama-sama sangat tinggi tetapi melakukan pengungkapan ERM 

kurang lengkap. Selain itu, juga terdapat 2 perusahaan dengan kepemilikan 

institusional sangat rendah dan memiliki pengungkapan ERM kurang lengkap. Di 

sisi lain, juga terdapat 3 perusahaan dengan kepemilikan institusional yang sama-

sama sangat rendah tetapi melakukan pengungkapan ERM cukup lengkap. 

Dengan demikian, meningkatnya kepemilikan institusional belum tentu 

meningkatkan luasnya pengungkapan ERM. Hal ini dimungkinkan terjadi karena 

beberapa alasan. 

Pertama, pengungkapan ERM merupakan bagian dari prinsip transparansi 

dalam penerapan good corporate governance yang wajib dilakukan oleh 

perusahaan. Sehingga, ketika perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan 

pengungkapan ERM dari satu periode ke periode selanjutnya, maka hal tersebut 

harus terus dilakukan, tanpa melihat bagaimana komposisi kepemilikan 

perusahaan. 

Kedua, masing-masing perusahaan sektor keuangan telah memiliki 

peraturan mengenai manajemen risiko yang wajib diterapkan. Misalnya 

perusahaan sub sektor perbankan yang wajib menerapkan dan mengungkapkan 

delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

oporasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. 

Hal ini mengakibatkan perusahaan tetap diharuskan melakukan pengungkapan 

ERM meskipun mengalami penurunan tingkat kepemilikan institusional. Dan 

penurunan kepemilikan institusional ini tidak lantas membuat pengungkapan 

ERM menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional belum tentu mampu 

meningkatkan luas pengungkapan ERM perusahaan. 

 

4.2.8. Pengaruh Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan ERM 

Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ERM. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh 

tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan ERM adalah sebesar -0,078 di 

bawah 1,96 yang merupakan syarat dari nilai CR, dengan nilai P sebesar 0,938 

lebih dari 0,05 yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pengungkapan ERM. Oleh karena itu H8 dalam penelitian ini 

ditolak. Hal ini dapat dimaknai bahwa meningkatnya tingkat profitabilitas tidak 

mampu meningkatkan tingkat pengungkapan ERM perusahaan. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elzahar 

dan Hussainey (2012) dan Shammari (2014) yang menjelaskan bahwa tingkat 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. Terlihat 

pada tabel 4.15. bahwa sebaran data pengaruh tingkat profitabilitas terhadap 

pengungkapan ERM tidak membentuk pola diagonal. Pada tabel tersebut 

diketahui bahwa terdapat 4 perusahaan dengan tingkat profitabilitas sangat 

memadai dan memiliki pengungkapan ERM cukup lengkap. Namun di sisi lain, 

terdapat 3 perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang sama-sama sangat 

memadai tetapi melakukan pengungkapan ERM kurang lengkap. Selain itu, juga 
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terdapat 14 perusahaan dengan tingkat profitabilitas tidak memadai dan memiliki 

pengungkapan ERM kurang lengkap. Di sisi lain, juga terdapat 17 perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang sama-sama tidak memadai tetapi melakukan 

pengungkapan ERM cukup lengkap. Dengan demikian, meningkatnya tingkat 

profitabilitas belum tentu meningkatkan luasnya pengungkapan ERM. Hal ini 

dimungkinkan terjadi karena beberapa alasan. 

Pertama, menurut Aljifri dan Hussainey (2007), perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang rendah akan mengungkapkan informasi lebih banyak. Hal ini 

dikarenakan rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang 

dihadapi perusahaan. Tingginya risiko tersebut akan mendorong pengungkapan 

yang lebih luas mengenai risiko yang dihadapi. Hal ini dapat menjadi sinyal 

positif bagi pasar dan mengurangi biaya modal perusahaan. Sembiring (2005) 

menyatakan bahwa menurut teori legitimasi, ketika perusahaan memiliki tingkat 

laba yang tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang 

dapat mengganggu informasi tentang kesuksesan perusahaan. Sebaliknya, pada 

saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan 

membaca “good news” kinerja perusahaan misalnya dalam lingkup sosial, dan 

dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. 

Kedua, pengungkapan ERM merupakan bagian dari prinsip transparansi 

dalam penerapan good corporate governance yang wajib dilakukan oleh 

perusahaan. Sehingga, ketika perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan 

pengungkapan ERM dari satu periode ke periode selanjutnya, maka hal tersebut 
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harus terus dilakukan, baik ketika profitabilitas meningkat maupun ketika 

profitabilitas menurun atau mengalami kerugian. 

Ketiga, perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas atau 

mengalami kerugian dan tetap melakukan pengungkapan ERM menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut pada dasarnya sama seperti perusahaan lain yang telah 

memiliki konsep penanganan risiko yang terorganisasi dengan baik. Sehingga 

secara teori, perusahaan akan mampu meminimalisasi risiko yang mungkin 

terjadi. Dengan demikian, terjadinya penurunan laba atau kerugian bisa jadi bukan 

disebabkan oleh ketiadaan manajemen risiko, tetapi disebabkan oleh faktor lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tingkat profitabilitas belum 

tentu mampu meningkatkan luas pengungkapan ERM perusahaan. 

 

4.2.9. Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Pengungkapan ERM 

Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah tingkat leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ERM. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai CR pada pengaruh 

tingkat leverage terhadap pengungkapan ERM adalah sebesar 3,520 di atas 1,96 

yang merupakan syarat dari nilai CR, dengan nilai P < 0,001 kurang dari 0,05 

yang merupakan syarat dari nilai P. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkat leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

ERM. Dengan demikian, H9 dalam penelitian ini diterima. Hal ini dapat dimaknai 

bahwa meningkatnya tingkat leverage mampu meningkatkan tingkat 

pengungkapan ERM perusahaan. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kumalasari, dkk (2014) dan Hassan (2009) yang menjelaskan bahwa tingkat 

leverage berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ERM. Hasil ini 

juga sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi, memiliki agency costs yang tinggi pula. Sehingga 

untuk mengurangi biaya agensi tersebut, perusahaan harus mengungkapkan 

informasinya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan kreditur (Jensen dan 

Meckling, 1976). 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Sudarmaji dan Sularto (2007) 

bahwa semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan maka akan semakin luas 

juga pengungkapan risiko yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan kepada kreditur. Hal ini dikarenakan kreditur 

membutuhkan pertanggungjawaban dari perusahaan atas penggunaan dana yang 

telah dipinjamkan, sekaligus sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam pengembalian utang. Dengan kata lain, penyediaan informasi 

manajemen risiko yang lebih banyak merupakan sinyal yang baik bagi kreditur 

karena informasi tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

risiko kerugian yang mungkin dihadapinya, sehingga perusahaan mampu 

memenuhi kewajibannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

meningkatnya tingkat leverage mampu meningkatkan luas pengungkapan ERM 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan ERM melalui variabel mediasi (kepemilikan institusional, 

tingkat profitabilitas, dan tingkat leverage), serta menganalisis pengaruh variabel 

mediasi kepemilikan institusional dan tingkat leverage terhadap tingkat 

profitabilitas. Pengungkapan ERM dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

manajemen risiko berdasarkan kerjangka kerja COSO yang diungkapkan pada 

laporan tahunan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) melalui SEM. 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pengungkapan ERM 

paling rendah adalah 18% dan yang paling tinggi sebesar 57%. Sehingga 

secara umum, pengungkapan ERM pada perusahaan sektor keuangan berada 

pada kategori cukup, cenderung rendah yang ditunjukkan oleh tingkat 

pengungkapan rata-rata sebesar 41,2%. 

2. Variabel pengungkapan ERM dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tingkat 

leverage tetapi tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan tingkat 

profitabilias. 
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3. Tingkat profitabilitas tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional, dan tingkat leverage. 

4. Kepemilikan institusional tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 

5. Tingkat leverage dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, jika akan menggunakan indeks pengungkapan 

yang dikeluarkan oleh COSO ERM Framework (2004) untuk mengukur 

pengungkapan ERM, sebaiknya melakukan kajian lebih lanjut terhadap setiap 

indeks pengungkapan tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada di 

Indonesia. 

2. Penelitian selanjutnya yang akan menguji pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kepemilikan institusional sebaiknya mengeliminasi perusahaan 

BUMN dari sampel penelitian agar hasilnya sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan, karena perusahaan BUMN umumnya merupakan perusahaan besar 

tetapi memiliki kepemilikan institusional yang cenderung rendah. 

3. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan untuk terus meningkatkan 

pengungkapan ERM. Adanya pengungkapan ERM menunjukkan kesiapan 

perusahaan dalam menghadapi risiko kegagalan, sehingga meminimalisasi 

terjadinya kerugian. Dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh 
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perusahaan maka tidak ada alasan bagi perusahaan untuk melakukan 

manipulasi dalam laporan keuangan. 

4. Bagi regulator, diharapkan untuk membuat ERM Framework yang berlaku 

umum bagi perusahaan publik di Indonesia. Hal ini akan bermanfaat bagi 

penelitian-penelitian pengungkapan ERM yang akan datang, karena untuk 

pengukuran pengungkapan ERM dapat menggunakan indeks yang dikeluarkan 

di Indonesia sendiri. 
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Lampiran 1 

DATA PERUSAHAAN SAMPEL 

NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

2 AGRS Bank Agris Tbk. 

3 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

4 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

5 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk. 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

7 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

8 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 

9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

10 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

11 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

12 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

13 BCIC Bank Mutiara Tbk. 

14 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

15 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk. 

16 BINA Bank Ina Perdana Tbk. 

17 BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 

18 BJTM BPD Jawa Timur Tbk. 

19 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 

20 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 

21 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

22 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

23 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

24 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 

25 BNLI Bank Permata Tbk. 

26 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

27 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

28 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

29 BVIC Bank Victoria International Tbk. 

30 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

31 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 

32 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 

33 MEGA Bank Mega Tbk. 

34 NAGA Bank Mitraniaga Tbk. 
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NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

35 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

36 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 

37 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

38 PNBS Bank Panin Syariah Tbk. [S] 

39 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

40 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

41 BBLD Buana Finance Tbk. 

42 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 

43 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. 

44 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 

45 DEFI Danasupra Erapacific Tbk. 

46 HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk. 

47 IBFN Intan Baruprana Finance Tbk. 

48 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk. 

49 MFIN Mandala Multifinance Tbk. 

50 MGNA Magna Finance Tbk. 

51 TIFA Tifa Finance Tbk 

52 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk. 

53 VRNA Verena Multi Finance Tbk. 

54 WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. 

55 AKSI Majapahit Securities Tbk. 

56 HADE HD Capital Tbk. 

57 KREN Kresna Graha Sekurindo Tbk. 

58 OCAP Onix Capital Tbk. 

59 PANS Panin Sekuritas Tbk. 

60 PEGE Panca Global Securities Tbk. 

61 TRIM Trimegah Securities Tbk. 

62 YULE Yulie Sekurindo Tbk. 

63 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 

64 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 

65 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 

66 ASBI Asuransi Bintang Tbk. 

67 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 

68 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 

69 ASMI Asuransi Mitra Maparya Tbk. 

70 ASRM Asuransi Ramayana Tbk. 

71 LPGI Lippo General Insurance Tbk. 

72 MREI Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 



128 
 

 
 

NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

73 PNIN Paninvest Tbk. 

74 APIC Pacific Strategic Financial Tbk. 

75 ARTA Arthavest Tbk. [S] 

76 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. 

77 BPII Batavia Prosperindo International Tbk. 

78 GSMF Equity Development Investment Tbk. 

79 LPPS Lippo Securities Tbk. 

80 MTFN Capitalinc Investment Tbk. 

81 PNLF Panin Financial Tbk. 

82 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk 

83 VICO Victoria Investama Tbk. 
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Lampiran 2 

DIMENSI-DIMESI ERM COSO 

No. DIMENSI 

A. INTERNAL ENVIRONMENT 

1. Is there a charter of the board? 

2. Information on the code of conduct/ethics? 

3. Information on how compensation policies align interest of managers 

with shareholders? 

4. Information on individual performance targets? 

5. Information on procedures for hiring and firing of board member and 

management? 

6. Information on remuneration policy of board members and 

management? 

7. Information on training, coaching and educational programs? 

8. Information on training in ethical values? 

9. Information on board responsibility? 

10. Information on audit committee responsibility? 

11. Information on CEO responsibilities? 

12. Information on senior executive responsible for risk management? 

13. Information on supervisory and managerial oversight? 

B. OBJECTIVE SETTING 

14. Information on company’s mission? 

15. Information on company’s strategy? 

16. Information on company’s business objectives? 

17. Information on adopted benchmarks to evaluate results? 

18. Information on approval of the strategy by the board? 

19. Information on the link between strategy, objectives, and shareholder 

value? 

C. EVENT IDENTIFICATION 

 Financial Risk 

20. Information on the extent of liquidity? 

21. Information on the interest rate? 

22. Information on the foreign exchange rate? 

23. Information on the cost of capital? 

24. Information on the access to the capital market? 

25. Information on long-term debt instruments? 

26. Information on default risk? 

27. Information on solvency risk? 
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No. DIMENSI 

28. Information on equity price risk? 

29. Information on commodity risk? 

 Compliance Risk 

30. Information on litigation issues? 

31. Information on compliance with regulation? 

32. Information on compliance with industry codes? 

33. Information on compliance with voluntary codes? 

34. Information on compliance with recommendation of Corporate 

Governance? 

 Technology Risk 

35. Information on data management? 

36. Information on computer systems? 

37. Information on the privacy of information held on customers? 

38. Information on software security? 

 Economical Risk 

39. Information on the nature of competition? 

40. Information on the macro-economic events that could affect the 

company? 

 Reputational Risk 

41. Information on environmental issues? 

42. Information on ethical issues? 

43. Information on health and safety issues? 

44. Information on lower/higher stock or credit rating? 

D. RISK ASSESSMENT 

45. Risk assessment of the extent of liquidity? 

46. Risk assessment of the interest rate? 

47. Risk assessment of the foreign exchange rate? 

48. Risk assessment of the cost of capital? 

49. Risk assessment of the access to the capital market? 

50. Risk assessment of long-term debt instruments? 

51. Risk assessment of default risk? 

52. Risk assessment of solvency risk? 

53. Risk assessment of equity price risk? 

54. Risk assessment of commodity risk? 

55. Risk assessment of litigation issues? 

56. Risk assessment of compliance with regulation? 

57. Risk assessment of compliance with industry codes? 

58. Risk assessment of compliance with voluntary codes? 
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No. DIMENSI 

59. Risk assessment of compliance with recommendation of Corporate 

Governance? 

60. Risk assessment of data management? 

61. Risk assessment of computer systems? 

62. Risk assessment of the privacy of information held on customers? 

63. Risk assessment of on software security? 

64. Risk assessment of the nature of competition? 

65. Risk assessment of environmental issues? 

66. Risk assessment of ethical issues? 

67. Risk assessment of health and safety issues? 

68. Risk assessment of lower/higher stock or credit rating? 

69. Information on techniques used to assess the potential impact of events 

combining? 

E. RISK RESPONSE 

70. General description of processes for determining how risk should be 

managed? 

71. Information on written guidelines about how risk should be 

managed? 

72. Response to the liquidity risk? 

73. Response to the interest rate risk? 

74. Response to the foreign exchange rate risk? 

75. Response to the risk related to cost of capital? 

76. Response to the access to the capital market? 

77. Response to long-term debt instruments? 

78. Response to litigation risk? 

79. Response to default risk? 

80. Response to solvency risk? 

81. Response to equity price risk? 

82. Response to commodity risk? 

83. Response to compliance with regulation? 

84. Response to compliance with industry codes? 

85. Response to compliance with voluntary codes? 

86. Response to compliance with recommendation of Corporate Governance? 

87. Response to data risk? 

88. Response to computer systems risk? 

89. Response to the privacy of information held on customers? 

90. Response to risk of software security? 

91. Response to the risk of competition? 
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92. Response to environmental risk? 

93. Response to ethical risk? 

94. Response to health and safety risk? 

95. Response to risk of lower/higher stock or credit rating? 

F. CONTROL ACTIVITIES 

96. Information on sales control? 

97. Information on review of the functioning and effectiveness of controls? 

98. Information on authorization issues? 

99. Information on documents and record as control? 

100. Information on independent verification procedures? 

101. Information on physical controls? 

102. Information on process control? 

G. INFORMATION AND COMMUNICATIONS 

103. Information on verification of completeness, accuracy and validity of 

information? 

104. Information on channels of communication to report suspected breaches 

of laws, regulations or other improprieties? 

105. Information on channels of communication with customers, vendors 

and other external parties? 

H. MONITORING 

106. Information on how processes are monitored? 

107. Information about Internal audit? 

108. Information about the budget of the Internal Audit? 
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Lampiran 3 

DATA VARIABEL PENELITIAN 

No. Kode ERMD Ukuran 

Perusahaan 

Kepemilikan 

Institusional 

Tingkat 

Profitabilitas 

Tingkat 

Leverage 

1 AGRO 0,49 12,81 94,45 7,36 85,84 

2 AGRS 0,46 12,61 78,48 1,30 88,50 

3 BABP 0,45 12,97 57,96 -6,69 86,91 

4 BACA 0,51 12,97 25,91 8,93 89,47 

5 BAEK 0,56 13,47 99,94 2,30 89,83 

6 BBCA 0,53 14,74 47,15 25,50 85,54 

7 BBKP 0,54 13,90 48,09 12,50 91,37 

8 BBMD 0,47 12,94 89,44 12,13 75,43 

9 BBNI 0,51 14,62 38,81 23,64 81,89 

10 BBNP 0,48 12,98 81,85 9,09 87,98 

11 BBRI 0,57 14,90 49,17 31,22 87,81 

12 BBTN 0,46 14,16 34,88 10,66 91,56 

13 BCIC 0,49 13,10 99,996 -57,88 91,96 

14 BDMN 0,54 14,29 74,16 8,60 83,13 

15 BEKS 0,44 12,96 91,89 -16,31 92,97 

16 BINA 0,46 12,29 57,62 5,46 84,48 

17 BJBR 0,53 13,88 17,70 19,10 84,24 

18 BJTM 0,54 13,58 13,91 18,98 84,09 

19 BKSW 0,54 13,32 90,19 6,54 89,05 

20 BMAS 0,47 12,68 88,75 4,07 86,62 

21 BMRI 0,56 14,93 39,14 20,95 81,52 

22 BNBA 0,44 12,71 90,90 11,34 88,32 

23 BNGA 0,52 14,37 96,92 8,52 87,80 

24 BNII 0,54 14,16 97,29 6,02 89,78 

25 BNLI 0,49 14,27 89,12 12,17 90,78 

26 BSIM 0,52 13,33 56,00 5,72 85,13 

27 BSWD 0,41 12,72 94,00 23,13 89,22 

28 BTPN 0,50 13,88 65,88 18,40 80,98 

29 BVIC 0,53 13,33 56,51 7,62 86,28 

30 INPC 0,52 13,37 51,17 5,80 88,41 

31 MAYA 0,51 13,56 85,82 20,96 92,12 

32 MCOR 0,52 12,99 18,60 5,28 87,51 

33 MEGA 0,45 13,82 57,82 10,05 89,56 

34 NAGA 0,38 12,28 9,89 3,24 90,28 
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NO. KODE ERMD Ukuran 

Perusahaan 

Kepemilikan 

Institusional 

Tingkat 

Profitabilitas 

Tingkat 

Leverage 

35 NISP 0,55 14,01 85,08 9,68 85,54 

36 NOBU 0,43 12,76 52,14 1,40 79,72 

37 PNBN 0,53 14,24 84,86 13,09 86,54 

38 PNBS 0,39 12,79 75,82 7,66 14,37 

39 SDRA 0,48 13,22 80,08 8,35 76,24 

40 ADMF 0,54 13,48 95,42 15,70 86,41 

41 BBLD 0,40 12,55 75,70 10,04 69,20 

42 BFIN 0,53 12,99 44,10 17,00 62,63 

43 BPFI 0,37 12,03 85,27 12,34 59,24 

44 CFIN 0,48 12,82 64,54 13,20 50,96 

45 DEFI 0,30 10,71 80,04 8,88 1,01 

46 HDFA 0,45 12,41 80,94 12,40 87,85 

47 IBFN 0,33 12,48 78,95 10,76 81,43 

48 IMJS 0,28 12,99 89,60 7,42 81,41 

49 MFIN 0,27 12,68 70,42 21,52 70,84 

50 MGNA 0,37 11,68 27,80 2,80 71,19 

51 TIFA 0,24 12,03 74,25 13,30 73,45 

52 TRUS 0,22 11,43 76,65 4,85 14,90 

53 VRNA 0,41 12,33 67,22 9,01 87,03 

54 WOMF 0,46 12,72 84,59 6,60 89,68 

55 AKSI 0,26 11,05 96,35 5,00 47,02 

56 HADE 0,31 11,44 52,83 -1,29 39,46 

57 KREN 0,36 11,89 41,13 14,00 40,17 

58 OCAP 0,24 11,07 45,00 52,22 135,96 

59 PANS 0,35 12,26 59,00 31,21 28,10 

60 PEGE 0,29 11,38 14,60 11,54 21,78 

61 TRIM 0,31 11,95 62,79 5,00 39,75 

62 YULE 0,34 10,73 52,44 -6,61 8,87 

63 ABDA 0,36 12,43 58,87 14,12 54,55 

64 AHAP 0,30 11,56 61,36 18,00 66,31 

65 AMAG 0,38 12,22 55,85 13,53 37,38 

66 ASBI 0,31 11,64 81,57 7,15 68,70 

67 ASDM 0,43 12,13 81,32 16,80 83,39 

68 ASJT 0,34 11,50 96,44 11,40 51,03 

69 ASMI 0,32 11,71 60,71 11,96 60,84 

70 ASRM 0,31 12,14 23,88 25,84 83,32 

71 LPGI 0,40 12,34 41,10 9,65 39,46 



135 
 

 
 

NO. KODE ERMD Ukuran 

Perusahaan 

Kepemilikan 

Institusional 

Tingkat 

Profitabilitas 

Tingkat 

Leverage 

72 MREI 0,33 12,10 55,72 22,80 59,43 

73 PNIN 0,33 13,33 71,87 10,32 25,37 

74 APIC 0,18 11,77 61,71 6,54 12,42 

75 ARTA 0,25 11,56 87,56 3,70 16,67 

76 BCAP 0,41 13,18 82,63 0,65 74,23 

77 BPII 0,28 11,71 99,85 16,61 39,36 

78 GSMF 0,29 12,63 81,44 11,14 78,81 

79 LPPS 0,31 12,07 63,49 17,60 0,46 

80 MTFN 0,27 12,49 70,91 -108,24 53,05 

81 PNLF 0,33 13,29 54,80 9,96 24,93 

82 SMMA 0,34 13,73 54,85 6,43 65,03 

83 VICO 0,28 12,05 86,60 5,00 8,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 
 

Lampiran 4 Ouptut Hasil Pengolahan SPSS 

1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ERMD 83 ,18 ,57 ,4117 ,10234 

Log_UP 83 10,71 14,93 12,7782 ,97925 

Ins 83 9,890 99,996 66,50059 23,271558 

Prof 83 -108,24 52,22 8,8401 17,57200 

Lev 83 ,46 135,96 68,2002 27,63729 

Valid N (listwise) 83     

 Sumber: Output SPSS 21, 2016 

2. Analisis Crosstab 

a. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Kepemilikan Institusional 

Crosstab 

 Kategori Kepemilikan Institusional Total 

Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup Tinggi Sangat 

Tinggi 

Kategori Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 1 1 5 5 5 17 

Sedang 4 2 16 14 19 55 

Besar 0 3 2 1 5 11 

Total 5 6 23 20 29 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

b. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas 

Crosstab 

 Kategori Tingkat Profitabilitas Total 

Tidak 

Memadai 

Kurang 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Memadai Sangat 

Memadai 

Kategori 

Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 9 4 3 0 1 17 

Sedang 22 16 8 6 3 55 

Besar 1 5 1 1 3 11 

Total 32 25 12 7 7 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 
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c. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Leverage 

Crosstab 

 Kategori Tingkat Leverage Total 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

Kategori Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 9 2 1 4 1 17 

Sedang 8 0 5 10 32 55 

Besar 0 0 0 0 11 11 

Total 17 2 6 14 44 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

d. Crosstab Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Profitabilitas 

Crosstab 

 
Kategori Tingkat Profitabilitas Total 

Tidak 

Memadai 

Kurang 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Memadai Sangat 

Memadai 

Kategori 

Kep. 

Institusi 

Sangat Rendah 2 1 0 2 0 5 

Rendah 1 2 0 1 2 6 

Cukup 9 5 4 1 4 23 

Tinggi 6 8 4 2 0 20 

Sangat Tinggi 14 9 4 1 1 29 

Total 32 25 12 7 7 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

e. Crosstab Tingkat Leverage terhadap Tingkat Profitabilitas 

Crosstab 

 Kategori Tingkat Profitabilitas Total 

Tidak 

Memadai 

Kurang 

Memadai 

Cukup 

Memadai 

Memadai Sangat 

Memadai 

Kategori 

Tingkat 

Leverage 

Sangat Baik 8 5 3 0 1 17 

Baik 1 0 1 0 0 2 

Cukup 1 2 2 1 0 6 

Kurang 5 5 3 1 0 14 

 17 13 3 5 6 44 

Total 32 25 12 7 7 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 
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f. Crosstab Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan ERM 

Crosstab 

 Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Ukuran 

Perusahaan 

Kecil 1 16 0 0 0 17 

Sedang 0 21 34 0 0 55 

Besar 0 0 11 0 0 11 

Total 1 37 45 0 0 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

g. Crosstab Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ERM 

Crosstab 

 Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Kepemilikan 

Institusional 

Sangat Rendah 0 2 3 0 0 5 

Rendah 0 2 4 0 0 6 

Cukup 0 12 11 0 0 23 

Tinggi 1 12 7 0 0 20 

Sangat Tinggi 0 9 20 0 0 29 

Total 1 37 45 0 0 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 

h. Crosstab Tingkat Profitabilitas terhadap Pengungkapan ERM 

Crosstab 

 Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Tingkat 

Profitabilitas 

Tidak Memadai 1 14 17 0 0 32 

Kurang Memadai 0 11 14 0 0 25 

Cukup Memadai 0 7 5 0 0 12 

Memadai 0 2 5 0 0 7 

Sangat Memadai 0 3 4 0 0 7 

Total 1 37 45 0 0 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 
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i. Crosstab Tingkat Leverage terhadap Pengungkapan ERM 

Crosstab 

 
Kategori ERMD Total 

Tidak 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Cukup 

Lengkap 

Lengkap Sangat 

Lengkap 

Kategori 

Tingkat 

Leverage 

Sangat Baik 1 16 0 0 0 44 

Baik 0 2 0 0 0 14 

Cukup 0 5 1 0 0 6 

Kurang 0 9 5 0 0 2 

Sangat Kurang 0 5 39 0 0 17 

Total 1 37 45 0 0 83 

Sumber: Output SPSS 21, 2016 
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Lampiran 5 Ouptut Hasil Pengolahan AMOS 

1. Path Diagram 

 

 

2. Uji Kelayakan Model 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 14 .059 1 .809 .059 

Saturated model 15 .000 0 
  

Independence model 5 119.492 10 .000 11.949 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 3.772 1.000 .996 .067 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model 23.921 .656 .484 .437 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 1.000 .995 1.008 1.086 1.000 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .183 .827 

Independence model .365 .308 .426 .000 

 

Tabel 4.23. Hasil Perhitungan Goodness of Fit 

Goodness of Fit Index Cut off value Hasil Penelitian Evaluasi Model 

X
2
 – Chi Square Kecil 0,059 Fit 

Significance Probability ≥ 0,05 0,809 Fit 

RMSEA ≤ 0,08 0,000 Fit 

GFI ≥ 0,90 1,000 Fit 

AGFI ≥ 0,90 0,996 Fit 

CMIN/DF ≤ 2,00 0,059 Fit 

TLI ≥ 0,95 1,086 Fit 

CFI ≥ 0,95 1,000 Fit 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Analisis Regression Weight 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Ins <--- Log_UP -.755 2.623 -.288 .774 par_1 

Lev <--- Log_UP 14.874 2.649 5.615 *** par_3 

Prof <--- Log_UP .387 2.277 .170 .865 par_2 

Prof <--- Lev .056 .081 .692 .489 par_7 

Prof <--- Ins -.147 .081 -1.799 .072 par_8 

ERMD <--- Ins .000 .000 -.331 .741 par_4 

ERMD <--- Prof .000 .000 -.078 .938 par_5 

ERMD <--- Lev .001 .000 3.520 *** par_6 

ERMD <--- Log_UP .067 .008 8.439 *** par_9 
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Standardize Regression Weight 

   
Estimate 

Ins <--- Log_UP -.032 

Lev <--- Log_UP .527 

Prof <--- Log_UP .022 

Prof <--- Lev .088 

Prof <--- Ins -.194 

ERMD <--- Ins -.022 

ERMD <--- Prof -.005 

ERMD <--- Lev .267 

ERMD <--- Log_UP .639 

 

Squared Multiple Correlation 

 Estimate 

Lev .278 

Ins .001 

Prof .049 

ERMD .661 

 

 


