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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap kegiatan bisnis selalu mengandung risiko yang setara dengan tingkat 

pengembalian (return) yang akan didapatkan. Pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari 

dari aktivitas bisnis perusahaan sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi 

permasalahan ini. Manajemen risiko berkaitan erat dengan kelangsungan usaha 

perusahaan. Jika perusahaan  melakukan manajemen risiko, perusahaan dapat terhindar 

dari kebangkrutan atau bahkan dapat menghasilkan peningkatan laba. Manajemen risiko 

adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko yang timbul dari 

operasional bisnis suatu perusahaan. Manajemen risiko ditujukan untuk memastikan 

kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi dan misi 

perusahaan.  

Manajemen risiko mulai berkembang akhir-akhir ini setelah ekonomi dunia 

mengalami kegagalan dalam usahanya karena sistem pengawasan yang kurang 

memadai. Skandal pengelolaan perusahaan yang dialami oleh Enron di Amerika 

Serikat, kasus Bank Duta Indonesia dan kasus-kasus yang menimpa perusahaan besar di 

Amerika Serikat mencerminkan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan akibat 

langkah yang keliru dalam pengelolaannya. Terjadinya kasus kegagalan perekonomian 

meningkatkan kepedulian terhadap manajemen risiko, Australia dan Selandia Baru 

menerbitkan Standards Australia of the world’s risk management standard, yaitu 

AS/NZS 4360 pada tahun 1995. Kemudian disusul oleh Canadian Standard, yaitu 

CAN/CSA-Q850-97. Pada musim gugur 2001 Committee of Sponsoring Organization 
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of the Treadway Commission (COSO,2004) menerbitkan Kerangka Manajemen Risiko 

Perusahaan, yang menggabungkan pendekatan manajemen risiko dengan pengendalian 

internal. Di Inggris, Global Futures menyelenggarakan riset dalam bidang manajemen 

risiko yang disponsori oleh Lloyd’s London dan AIRMIC, yang dimaksudkan untuk 

melihat bagaimana reaksi dunia terhadap peristiwa 11 September tersebut. Hasilnya, 

pada akhir Juni 2002 mereka menerbitkan standar Manajemen Risiko yang merupakan 

hasil karya sebuah tim gabungan dari tiga organisasi manajemen risiko utama di Inggris 

– yaitu The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk 

Managers (AIRMIC,) dan The National Forum for Risk Management in the Public 

Sector (ALARM) 

Di Indonesia, perkembangan manajemen risiko khususnya risiko korporat baru 

dimulai sekitar tahun 2000 dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 tahun 

2003 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Perbankan yang mengharuskan semua bank 

melakukan pengelolaan risiko. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) melalui satuan tugasnya mengembangkan pedoman umum dan asesmen risiko 

di lingkungan BUMN dan sektor publik. Kementerian BUMN mengharuskan BUMN 

mengelola risiko bagian dari tata kelola perusahaan yang baik melalui Surat Keputusan 

Menteri Negara BUMN Nomor: Kep – 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, 

tentang Penerapan GCG BUMN (2003) untuk persahaan terbuka (Tbk) ada Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Nomor : Kep- 02 /PM/2003, Tanggal : 15 Januari 

2003 dimana perusahaan yang listing di pasar modal harus melakukan kajian 

manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. 

Manajemen risiko perusahaan yang terintegrasi atau disebut juga dengan 

enterprise risk management merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam 
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mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan mengevaluasi serta mengontrol 

pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin kompleks aktivitas 

bisnis suatu perusahaan semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

tersebut, oleh sebab itu diperlukan manajemen risiko dapat diandalkan. Enterprise Risk 

Management  membantu perusahaan dalam menyusun informasi risiko yang efektif 

yang dapat menangani berbagai aspek risiko seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko 

operasional secara komprehensif dan integrative serta transfer risiko dalam upaya 

memaksimalkan nilai perusahaan. Adanya Enterprise Risk Management memungkinkan 

perusahaan untuk memberikan informasi ini secara financial dan nonfinancial kepada 

pihak luar tentang profil risiko dan juga berfungsi sebagai sinyal komitmen mereka 

untuk manajemen risiko (Hoyt dan Lienberg, 2010). 

Dalam perekonomian modern seperti saat ini, dewan perusahaan harus mampu 

mengelola resiko secara efektif dan bukan hanya sekedar menghilangkan risiko. 

Apapun entitas bisnisnya, semua menghadapi banyak risiko yang jika tidak 

diindetifikasi dan diintegrasikan dalam strategi bisnis secara keseluruhan dapat 

mengakibatkan hilangnya pendapatan perusahaan atau terjadinya kegagalan bisnis. 

Perusahaan yang menghindari risiko akan kehilangan kesempatan dan sulit untuk 

berhasil dalam jangka panjang.  Seiring dengan perkembangan perekonomian profil 

risiko semakin beragam, hal tersebut menyulitkan perusahaan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM) salah satunya 

hasil penelitian Ardiansyah dan Adnan (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

dan jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk 
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management (ERM), selain itu hasil penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa risk 

management committee (RMC), ukuran perusahaan dan konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM). Hasil 

penelitian Syifa’ (2013) menunjukkan ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan dan 

chief risk officer (CRO) berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk 

management (ERM). 
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1.2 Pokok Permasalahan 

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan 

enterprise risk management? 

2. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan 

enterprise risk management? 

3. Apakah keberadaan chief risk officer (CRO) dan risk management committee 

(RMC) berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk 

management? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai : 

1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan enterprise risk 

management. 

2. Pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan enterprise risk 

management. 

3. Pengaruh keberadaan chief risk officer (CRO) dan risk management committee 

(RMC)terhadap pengungkapan enterprise risk management 

4. Pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap pengungkapan enterprise risk 

management. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat Teoritis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, komite 

manajemen risiko dan kompleksitas perusahaan terhadap pengungkapan 

enterprise risk management. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan enterprise risk management. 

Manfaat Praktis  

1. Bagi Manajemen Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi manajemen 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan dalam 

mengelola risiko perusahaan.  

2. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor 

dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan-perusahaan manufaktur  yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang memiliki pelaporan risiko. 

 

 

 

 

 


