
7 
 

BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Manajemen Risiko 

Pengertian manajemen risiko menurut Australia/New Zealand Standards (1999), 

manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam 

mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, dan 

mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi atau 

proses dengan tujuan perusahaan mampu meminimasi kerugian dan memaksimumkan 

kesempatan. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam 

mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi 

risiko tersebut. 

Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut: 

a. Risk is the chance of loss 

Berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan 

kerugian.Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat 

probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini 

karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal 

chance of loss 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada. 

b. Risk is the possibility of loss 

Possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan 

satu. 

c. Risk is uncertainty 

Uncertainty dapat bersifat subjective dan objective. Subjective uncertainty 

merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan 
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dan sikap individu yang bersangkutan. Objective uncertainty akan dijelaskan pada dua 

definisi risiko berikut. 

d. Risk is the dispersion of actual from expected results 

 Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai 

disekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. 

e. Risk is the probability of any outcome different from the one expected 

Risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang 

diharapkan. Menurut definisi di atas, risiko bukan probabilita dari suatu kejadian 

tunggal, tetapi probabilita dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan. 

Manajemen risiko merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan 

kemugkinan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan sejalan dengan 

dilakukannya kegiatan usaha. Manajemen risiko melibatkan seluruh komponen mulai 

dari regulator, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, manajemen, 

auditor dan stakeholder lainnya. Manajmen risiko diterapkan pada setiap aktivitas 

entitas bisnis, seperti keuangan dan invetasi, operasional dan pelayanan, rekruitmen, 

pengadaan dan aktivitas lainnya. Saat ini perusahaan memberikan perhatian yang lebih 

terhadap risiko usaha selain itu perusahaan juga harus memenuhi persyaratan pelaporan 

usaha kepada pihak-pihak yang terkait. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam 

mengevaluasi risiko kerugian yang dihadapi dan melakukan tindakan yang dapat 

meminimalkan risiko serta meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi sebuah perusahaan, terdapat isu 

yang membuat pihak manajemen suatu perusahaan harus fokus dan konsentrasi 

terhadap risiko (Sardgrove, 2005) : 
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a. Peraturan semakin ketat 

Peraturan yang berlaku semakin ketat. Direktur suatu perusahaan dapat 

dipenjara karena adanya tuntuan terhadap perusahaan. Bahkan perusahaan juga dapat 

menanggung denda yang besar atas tuntutan yang ada. Selain itu, peraturan terhadap 

manajemen risiko juga berkembang dimana perusahaan dituntut untuk mengelola risk 

assessment secara sehat dan aman. 

b. Asuransi semakin mahal dan sulit didapatkan 

Seiring dengan perkembangan zaman, asuransi menawarkan harga yang 

semakin tinggi. Penanggulangan risiko secara keseluruhan oleh asuransi juga tidak 

tersedia dalam jumlah besar. Selain itu, perusahaan asuransi menuntut kliennya untuk 

melakukan manajemen risiko secara intensif, dimana hal ini merupakan yang 

diharapkan oleh perusahaan untuk ditanggulangi oleh perusahaan asuransi.  

c. Perilaku konsumen 

Konsumen pada dasarnya sulit untuk menerima jika terdapat kesalahan pada 

produk yang ia beli. Konsumen akan lebih mudah kecewa jika kesalahan yang terjadi 

merupakan kesalahan perusahaan. Kekecewaan ini dapat berdampak secara jangka 

panjang terhadap perusahaan baik secara finansial maupun reputasi. 

d. Publik yang semakin kritis 

Publik yang yang semakin kritis menuntut pelayanan dan standar yang lebih 

tinggi terhadap perusahaan, yang jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan 

maka dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. 

e. Perilaku manajemen 

Perusahaan yang semakin berkembang dan memiliki aktivitas bisnis yang 

semakin kompleks akan meningkatkan kemungkinan risiko kerugian yang dihadapi 
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oleh perusahaaan. Saat ini perusahaan cendrerung melakukan tindakan pencegahan 

dibanding menanggulangi risiko. Tingkat risiko yang semakin kompleks menyulitkan 

pemerintah dalam mengontrol dan menanggulangi masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. oleh sebab itu, pihak perusahaan harus memikirkan sendiri tindakan yang 

harus dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh risiko tersebut. 

 

2.2 Proses Manajemen Risiko 

AS/NZS 4360:2004 adalah sebuah standar Joint Australian/New Zealand 

tentang manajemen resiko. Standar ini menyediakan panduan umum untuk mengelola 

resiko. Standar ini bisa diterapkan secara luas dalam aktivitasaktivitas, pengambilan 

keputusan-keputusan, atau operasi-operasi dalam berbagai perusahaan baik umum, 

swasta, perusahaan rakyat, dalam grup, maupun untuk individual. Standar ini 

membahas lebih spesifik tentang elemen-elemen proses manajemen resiko yang harus 

diterapkan di semua tahap aktivitas, fungsi, proyek, produk, atau aset. Manfaat 

maksimal biasanya didapat dengan menerapkan proses manajemen resiko dari awal.  

Elemen-elemen manajemen risiko menurut AS/NZS 4360(2004) adalah : 

a. Komunikasi dan perundingan 

Keterlibatan anggota yang lain, atau setidaknya melihat sesuatu dari sudut 

pandang yang berbeda, merupakan unsur yang penting dan krusial dari sebuah 

pendekatan manajemen resiko. Oleh karena itu, komunikasi dan perundingan dengan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal harus dipertimbangkan di setiap tahap 

proses manajemen resiko. 
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b. Penentuan konteks 

Fokus dari tahap ini adalah memahami latar belakang organisasi beserta 

resikonya, membatasi ruang lingkup dari aktivitas manajemen resiko dan 

mengembangkan kerangka kerja yang harus diikuti. 

c. Identifikasi risiko 

Tahap ini mengidentifikasi resiko-resiko untuk dikelola. Identifikasi yang luas 

dengan proses yang terstruktur dan sistematis sangat dibutuhkan karena resiko-resiko 

yang tidak teridentifikasi dalam tahap ini mungkin tidak akan teridentifikasi dalam 

analisa yang lebih jauh. Identifikasi haruslah mencakup resiko-resiko yang ada di 

dalam, maupun diluar organisasi. 

d. Analisa risiko 

Analisa resiko adalah mengenai pengembangan sebuah pemahaman tentang 

resiko. Proses ini menghasilkan masukan untuk memutuskan apakah resiko tersebut 

perlu ditangani atau tidak, dan juga untuk memutuskan strategi yang tepat dan efektif. 

Analisa resiko melibatkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dihadapi dan 

besarnya kemungkinan konsekuensi tersebut akan terjadi. Jika faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsekuensi dan kemungkinan tersebut teridentifikasi, resiko dapat 

dianalisa dengan mengkombinasikan konsekuensi tersebut dengan kemungkinannya.  

e. Evaluasi risiko 

Tujuan dari evaluasi resiko adalah untuk membuat keputusan-keputusan 

berdasarkan hasil dari analisa resiko, mengenai resiko-resiko yang mana yang harus 

ditangani, serta prioritas penanganannya. 
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f. Penanganan risiko 

Penanganan Resiko melibatkan pemilihan cara-cara untuk penanganan resiko, 

memperkirakan cara-cara tersebut beserta persiapan serta rencana penerapannya. Titik 

awal dari identifikasi cara-cara penanganan resiko seringkali merupakan peninjauan 

kembali panduan penanganan resiko jenis tertentu, yang sudah ada.  

g. Pengawasan dan peninjauan 

Peninjauan yang berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa perencanaan 

manajemen tetap relevan. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi consequence dan 

likelihood sebuah hasil bisa berubah, seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesesuaian atau pembiayaan cara-cara penanganan yang telah dipilih. Oleh karena itu, 

penting bagi entitas untuk mengulangi siklus manajemen resiko secara tetap. 

h. Dokumentasi proses manajemen risiko 

Masing-masing tahap proses manajemen resiko harus didokumentasikan secara 

layak. Asumsi, metode, sumber-sumber data, analisa-analisa, hasil-hasil, dan alasan-

alasan pengambilan keputusan harus didokumentasikan. 

Menurut Djohanputro (2004)pada umumnya terdapat 4 cara penanganan risiko 

secara klasik, yaitu : 

 Penghindaran Risiko (Risk avoidance)  

Penghindaran risiko adalah tindakan perusahaan untuk tidak melakukan bisnis 

atau kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tidak diinginkan. Secara 

alamiah, memasuki dunia usaha berarti siap untuk menghadapi risiko. Perusahaan 

dapat mengindari beberapa risiko dengan tidak memasuki wilayah bisnis tertentu, 

tetapi perusahaan tidak dapat menghindari semua risiko. Menghindari semua risiko 

bisnis brarti tidak melakukan kegiatan bisnis. 
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Risiko-risiko yang dihindari : 

1. Tidak sesuai dengan visi perusahaan. 

2. Memberikan dampak sosial yang terlalu besar. 

3. Peraturan yang tidak kondusif. 

4. Total risiko portofolio yang sudah melebihi batas ambang. 

 

 Pengurangan Risiko (Risk reduction) 

Merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko 

ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. 

Terdapat 3 bentuk pengurangan risiko : 

1. Pencegahan risiko 

Dengan metode pencegahan risiko, perusahaan berusaha mengidentifikasi 

penyebab terjadinya kerugian dan mengambil tindakan supaya penyebab tersebut 

tidak terjadi. 

2. Lindung nilai alamiah (hedging) 

Perusahaan membuat penyeimbang antara transaksi yang berdampak pada arus 

kas dan transaksi yang berdampak pada arus kas keluar sama besarnya sehingga 

eksposur menjadi nol (sekecil mungkin). 

3. Diversifikasi  

Metode diversifikasi dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen 

sehingga saling mengompensasi. Metode ini bayak digunakan dalam mengatasi 

risiko keuangan, pasar dan strategis. 
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 Pemindahan Risiko (risk transfer) 

Yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain yang bersedia atau perusahaan 

yang membisniskan risiko, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun 

hedging. Pemindahan risiko ini menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh 

pemindah risiko, terdapat 2 jenis biaya. Biaya pertama berupa premi yang 

dibayarkan kepada pihak yang bersedia menanggung risiko dan biaya kedua adalah 

biaya hilangnya kesempatan (opportunity loss) untuk mendapatkan manfaat ekstra 

dengan menanggung risiko. 

 Penahanan Risiko (risk retention) 

Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurnagi maupun 

mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting 

dari aktivitas. Penahanan risko dapat terjadi karena 2 sebab. Pertama, perusahaan 

dengan sadar ingin mempertahankan risiko dan mengelolanya sendiri. 

Pertimbangannya biasanya didasarkan atas efektivitas biaya. Selama manajemen 

memiliki kemampuan dan sumberdaya untuk mengelolanya, risiko dapat dikelola 

dan memberikan return yang lebih tinggi dari risiko itu sendiri. Kedua, perusahaan 

tidak mengetahui risiko tersebut sehingga risiko tidak teridentifikasi dan tidak 

terkelola. 

 

2.3 Enterprise Risk Management(ERM) 

Dasar pemikiran enterprise risk management adalah bahwa setiap entitas, baik 

yang berbentuk korporasi-berorientasi laba, maupun organisasi masyarakat yang 

berorientasi nir-laba, serta badan pemerintah yang berorientasi kepentingan publik, 

dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para 
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stakeholder-nya 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. Enterprise risk 

management merupakan framework bagi manajemen dalam menghadapi ketidakpastian 

dan resiko-resiko yang terkait serta peluang yang ada dengan efektif, sehingga 

meningkatkan kapasitasnya untuk membangun nilai. 

The Institute Of Intern Auditor mendefinisikanenterprise risk management 

sebagai proses yang terstruktur, konsisten dan berkelanjutan secara keseluruhan dalam 

organisasi untuk mengidentifikasi, menentukan respon dan pelaporan kesempatan dan 

ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Australia/New Zealand Standard 

mendefinisikan enterprise risk management sebagai budaya, proses dan struktur yang 

diarahkan menuju manajemen efektif atas potensi kesempatan dan pengaruh merugikan. 

Selanjutnya, Committee of  Sponsoring Organization of the Treadway 

Comission (COSO)mendefinisikan enterprise risk management  adalah sebuah proses 

yang dipengaruhi dewan peusahaan, manajemen dan personil lain entitas tersebut, 

diterapkan dalam penetapan strategi dan berlaku diseluruh perusahaan, dirancang untuk 

mengenali peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas tersebut, sehingga 

dapat memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan entitas.  
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Kerangka kerja COSO memiliki 8 komponen utama yang saling terkait, yaitu : 

1. Lingkungan internal 

COSO menekankan pentingnya dua elemen yaitu dewan perusahaan yang terdiri 

dari direksi dan dewan komisaris/direksi dan itegritas serta nilai etis. Dewan komisaris 

merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris dapat terdiri 

dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (Komisaris Independen) dan 

komisaris yang terafiliasi. 

2. Penetapan tujuan 

Penentuan tujuan merupakan komponen utama dari pra-kondisi terhadap 

komponen COSO lainnya. Tujuan harus ada terlebih dahulu sebelum perusahaan 

mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian mereka dan mengambil tindakan yang 

diperlukan untuk mengelola risikonya. Tujuan yang ditetapkan pada tingkat strategis 

disebut tujuan strategis, yang kemudian menjadi dasar untuk tujuan terkait seperti, 

tujuan operasional, pelaporan atau kepatuhan. 

3. Identifikasi peristiwa 

Dewan akan mengidentifikasi potensi peristiwa yang mempengaruhi 

kemampuan sebuah entitas untuk berhasil menerapkan strategi dan mencapai tujuan. 

4. Penilaian risiko 

Penilaian risiko membuat entitas mampu mempertimbangkan batas dimana 

peristiwa potensial dapat memiliki dampak pada pencapaian tujuan. Manajemen harus 

menilai dari dua perspektif, kemungkinan dan dampak dan biasanya menggunakan 

metode kualitatif atau kuantitatif. Peristiwa yang berpotensi negatif dinilai atas inheren 

dan residual mereka. 
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5. Respon risiko 

Setelah menilai risiko yang relevan, manajemen menentukan bagaimana mereka 

akan merespon. Respon risiko memiliki 4 langkah yaitu, mengidentifikasi respon risiko, 

mengevaluasi kemungkinan respon risiko, memilih respond dan memastikan pandangan 

portofolio. 

6. Aktivitas kendali 

Aktivitas kendali adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan 

bahwa respon risiko manajemen itu dijalankan. Aktivitas kendali diterapkan dengan 

memperhatikan keempat kategori tujuan. 

7. Informasi dan komunikasi 

Komunikasi yang efektif akan terjadi saat semua personil menerima pesan 

dengan jelas dan konsisten dari dewan perusahaan dan manajemen senior bahwa 

tanggung jawab ERM harus diperhatikan. Pihak tersebut tidak hanya harus memahami 

perannya sendiri tetapi juga memahami bagaimana masing-masing aktivitas saling 

berhubungan antara pekerjaan mereka dengan pekerjaan orang lain. 

Informasi dapat bersumber dari internal dan eksternal, serta berupa formal dan 

informal. Sebuah entitas membutuhkan arsitektur sistem informasi yang efektif untuk 

mengidentifikasikan, menangkap dan memproses semua data menjadi informasi yang 

berharga. Arsitektur sistem informasi mencerminkan struktur informasi dari sebuah 

entitas dalam proses pembuatan keputusan. 

8. Pengawasan 

Pengawasan sangat penting dilakukan agar pelaksanaan dapat terlaksana sesuai 

dengan perencanaan. Terdapat tiga proses penting dalam perencanaan yaitu, 

pengawasan berkelanjutan, evaluasi terpisah, defisiensi laporan. 
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Penerapan ERM memungkinkan perusahaan untuk lebih menginformasikan 

profil risiko mereka dan juga berfungsi sebagai sinyal komitmen mereka terhadap 

manajemen risiko, seiring dengan meningkatnya keterbukaan manajemen risiko, 

sehingga ERM kemungkinan untuk mengurangi biaya pengawasan dan modal eksternal 

(Meulbroek, 2002). 

Menurut Hanggraeni (2010) pengelolaan risiko perusahaan dengan pendekatan 

terstruktur sangat penting, hal tersebut dilakukan untuk : 

a. Membantu manajemen meminimumkan kemungkinan terjadinya kerugian yang 

tidak diprediksi sebelumnya terhadap earnings, reputasi atau kepercayaan 

investor, asosiasi usaha, nasabah dan karyawan. 

b. Memberikan kontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

operasional, memahami risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas 

keputusan. 

c. Mempromosikan budaya peduli risiko dalam perusahaan yang akan memberikan 

nilai tambah bagi kegiatan usaha. 

Pada dasarnya, metode ERM merupakan metode pengintegrasian. 

Pengintegrasian ini dapat dilakukan dengan 3 cara:  

a. Pengintegrasian organisasi risiko, artinya unit manajemen risiko perusahaan 

tersentralisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Risk Officer 

(CRO) dan direksi, dengan tanggung jawab menyusun kebijakan umum untuk 

seluruh aktivitas pengambilan risiko. 

b. Pengintegrasian strategi transfer risiko, dengan menggunakan sudut pandang 

portofolio seluruh jenis risiko dalam suatu perusahaan dan merasionalisasikan 

penggunaan derivatif, asuransi dan produk-produk alternatif transfer risiko 
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lainnya untuk lindung nilai (hedging) hanya risiko residual yang tidak 

dikehendaki manajemen. 

c. Pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan, ERM 

mengoptimalkan kinerja bisnis dengan mendukung dan mempengaruhi 

keputusan penetapan harga, pengalokasian sumber daya dan berbagai keputusan 

bisnis lainnya. 

Dari pengintegrasian tersebut, maka ERM memberikan manfaat berupa : 

a. Efektivitas organisasi 

Pembentukan fungsi ERM dengan penunjukkan seorang Chief Risk Officer 

(CRO) memungkinkan adanya koordinasi dari atas ke bawah yang diperlukan 

untuk membuat berbagai fungsi ini bekerja secara efisien. 

b. Pelaporan risiko  

Unit enterprise risk dapat menetapkan prioritas tingkat dan isi laporan risiko 

yang harus disampaikan kepada manajemen senior dan direksi. Laporan dapat 

berbentuk panel risiko yang mencakup informasi tepat waktu dan ringkas 

mengenai risiko-risiko penting perusahaan. Pada akhirnya ERM akan 

meningkatkan transparansi diseluruh organisasi. 

c. Kinerja bisnis 

Pada perusahaan yang telah menerapkan ERM dalam kegiatan bisnis mereka, 

akan terjadi peningkatan kinerja pada perusahaan tersebut. Perbaikan ini timbul 

dari pengambilan pandangan portofolio atas semua risiko, mengelola hubungan 

antar risiko, modal dan profitabilitas dan merasionalkan strategi pemindahan 

risiko. 

 



20 
 

2.4 Pengungkapan Risiko 

Risiko  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  peluang  terjadinya  kerugian  atau 

kehancuran. Lebih  luas,  risiko  dapat  diartikan  sebagai  kemungkinan  terjadinya  

hasil   yang   tidak   diinginkan   atau   berlawanan   dari   yang diinginkan.   Dalam  

kehidupan  sehari-hari  risiko  sering  dikaitkan  dengan  konotasi  negatif  seperti  

bahaya,ancaman,atau  kerugian. Risiko  juga  dapat  disebut  sebagai  ketidakpastian  

yang  dapat  menimbulkan  perubahan.  Perubahan  yang  terjadi  dari  risiko  ternyata  

bukan  hanya  perubahan  yang  bersifat  negatif  tapi  juga  yang  bersifat  positif. 

Pengertian risiko menurut Silalahi (1997)  adalah: 

 Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian 

 Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian 

 Risiko adalah ketidakpastian 

 Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan 

 Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan 

Oleh karena risiko merupakan hal yang ditakuti oleh perusahaan, maka 

dibutuhkan  proses pencegahan risiko dengan cara pengungkapan risiko. Pengungkapan 

risiko adalah suatu  upaya  perusahaan  untuk  memberitahukan kepada pengguna 

laporan tahunan tentang apa yang mengancam perusahaan, sehingga dapat dijadikan 

faktor  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan. 

Menurut  Hendriksen  (1997)  pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai 

penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal 

pasar modal efisien. Wolk dan Tearney (1997) menyatakan pengungkapan mencakup 

penyediaan informasi yang  diwajibkan  oleh  badan  berwenang  maupun yang  secara 

sukarela dilakukan  perusahaan. 
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Ada 2 ungkapan dalam pelaporan keuangan tahunan yang telah ditetapkan oleh 

Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Bapepam Nomor Kep-

134/BL/2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia tentang Kewajiban Penyampaian, yaitu 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang  

diisyaratkan oleh  standar  akuntansi  yang  berlaku. Sedangkan pengungkapan  sukarela  

merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk meberikan  informasi  akuntansi  

dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh 

investor dan pengguna laporan keuangan. 

Tujuan pengungkapan risiko menurut Belkaoui (2000) adalah:  

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang   

relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.  

2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan 

ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.  

3. Untuk  menyediakan  informasi  untuk  membantu  investor  dan  kreditor dalam  

menentukan  risiko  dan  item-item  yang  potensial  untuk  diakui  dan yang 

belum diakui.  

4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna  

laporan  keuangan  untuk  membandingkan  antarperusahaan  dan antartahun. 

5. Untuk  menyediakan  informasi  mengenai  aliran  kas  masuk  dan  keluar  di 

masa mendatang.  

6. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. 
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Pengungkapan risiko di Indonesia juga sudah mulai serius di laporkan,ini 

terbukti dari peraturan pemerintah antara lain PSAK No 50 (revisi 2006) tentang 

instrumen keuangan : pengungkapan dan keputusan ketua BAPEPAM dan LK 

Nomor:Kep-134/BL/2006 tentang : kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi 

emiten dan perusahaan publik. 

Tabel 2.4.1 

 Peraturan Pengungkapan Risiko di Indonesia 

Hal yang diatur 

Keputusan ketua 

BAPEPAM & LK nomor: 

Kep-134/BL/2006 

PSAK NO 

50 (REVISI 2006) 

Isi 

Informas imengenai risiko yang 

dihadapi serta upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengelola risiko 

tersebut. 

Informasi risiko yang terkait 

dengan instrumen keuangan 

Luas 

Pengungkapan 

Tidak ada aturan secara spesifik Memerlukan pertimbangan 

dengan memperhatikan 

signifikansi instrument 

tersebut 

Sifat 

Perusahaan publik diwajibkan 

melakukan pengungkapan 

Untuk perusahaan yang 

melakukan transaksi 

menggunakan instrument 

keuangan 

 

Format 

Pengungkapan 

 

 

Tidak ada aturan secara spesifik Pengungkapan dapat 

mencankup kombinasi dari 

penjelasan secara narasi dan 

data kuantitatif, sepanjang 

dianggap sesuai dengan sifat 

instrument tersebut serta 

signifikasinya bagi 

 

 

 

 

 

 

perusahaan 

Tempat 

Pengungkapan informasi mengenai 

risiko dan usaha dalam pengelolaan 

risiko secara khusus disajikan 

dalam tatakelola perusahaan 

Apabila informasi risiko 

tersebut telah disajikan dalam 

laporan keuangan, maka 

tidak perlu disajikan dalam 

catatan laporan keuangan 

Sumber: PSAK No 50 dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-

134/BL/2006. 
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2.5 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Enterprise 

Risk Management 

Good corporate governance (GCG) adalah peningkatan kinerja perusahaan 

melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap 

pemangku kepentingan lainnya. Salah satu penyebab kgagalan perekonomian dunia 

adalah lemahnya implementasi GCG. Implementasi prinsip-prinsipgood corporate 

governance (GCG) yang mengandung nilai transparansi, akuntabilitas dan kewajaran 

secara efektif akan menunjang pengungkapan enterprise risk management (ERM). 

 

2.6 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan 

Enterprise Risk Management 

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi, yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan 

dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota direksi dan dewan 

komisaris lain serta perusahaan itu sendiri. Dengan adanya komisaris independen dapat 

meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perusahaan tersebut karena tidak 

terafiliasi. 

Berdasarkan peneilitian Ardiansyah dan Adnan (2014) jumlah dewan komisaris 

berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig sebesar 0,013. Maka, hipotesis yang 

dikemukakan adalah : 

H1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif pada pengungkapan 

enterprise risk management. 
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2.7 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Enterprise 

Risk Management 

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh 

di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu 

karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam 

dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan 

menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di 

negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara 

continenal Europe. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar 

saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham 

tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya 

(Dallas, 2004). Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal 

pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar 

menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk 

mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen (Hubert dan Langhe 

2002). 

 Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan 

untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan isntrumen investasi yang 

banyak dipiloh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan 

yang menarik (Taman dan Nugroho, 2012). Hasil penelitian Syifa’ (2013) menunjukkan 

hasil yang signifikan dengan nilai sig sebesar 0,039. Handayani dan Yanto (2013) 

menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap enterprise risk 

management dengan nilai sig sebesar 0,001. Maka, hipotesis yang dikemukakan adalah  
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H2 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif pada pengungkapan enterprise 

risk management. 

 

2.8 Pengaruh Chief Risk Officer (CRO) dan Risk Management Committee 

(RMC)  Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management 

Chief Risk Officer (CRO) merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam mengadopsi ERM. Peran CRO adalah bekerja sama 

dengan manajer perusahaan lain untuk mendirikan sebuah manajemen risiko yang 

efektif, efisisen dan menyebarluaskan informasi risiko untuk seluruhperusahaan (Saeidi 

et al., 2012). CRO merupakan kekuatan utama perusahaan untuk mendukung 

terbentuknya manajemen risiko yang terintegrasi. Menurut Lam (2000), CRO secara 

umum memiliki beberapa tanggung jawab yaitu: 

a. Memberikan kepemimpinan secara menyeluruh mengenai visi, dan arah dalam 

pengungkapan ERM. 

b. Membentuk kerangka manajemen risiko yang terintegrasi untuk seluruh aspek 

risiko dalam perusahaan. 

c. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk memperhitungkan 

keinginan manajemen risiko melalui batasan risiko tertentu. 

d. Menerapkan suatu set metrik risiko dan laporan, termasuk kerugian dan 

kejadian, memecahkan risiko utama dan indikator peringatan dini. 

e. Mengalokasikan modal ekonomi untuk kegiatan usaha berdasarkan risiko dan 

mengoptimalkan portofolio risiko perusahaan melalui kegiatan bisnis dan 

strategi transfer risiko. 
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f. Meningkatkan persiapan manajemen risiko perusahaan melalui program 

komunikasi dan pelatihan, melakukan pengukuran berbasis risiko dan insentif, 

serta program perubahan manajemen lainnya. 

g. Mengembangkan sistem analisis dan manajemen data untuk mendukung 

program manajemen risiko. 

Chief Risk Officer (CRO) bertanggung jawab mengimplementasi dan 

mengkoordinasikan ERM dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki CRO 

dapat membantu perusahaan untuk menetapkan informasi mengenai manajemen risiko 

yang terintegrasi. Karena dengan adanya CRO dalam suatu perusahaan, dapat 

dipastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan ERM (Daud dan 

Yazid, 2009). 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2011) menjelaskan Risk 

Management Committee atau komite pemantau risiko adalah organ dewan komisaris 

yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan 

manajemen risiko pada perusahaan. Penelitian Sari (2013) variabel RMC menunjukkan 

hasil yang signifikan yaitu sebesar 0,001, Handayani dan Yanto (2013) menunjukkan 

nilai sig sebesar 0,001 yang berarti signifikan. Selain itu penelitian Sifa’ (2013) 

menunjukkan bahwa variabel CRO berpengaruh secara signifikan dengan hasil sig 

sebesar 0,038. Maka, hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : keberadaan chief risk officer dan risk management committee berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan enterprise risk management. 
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2.9 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan ERM 

Sudarmadji dan Sularto (2007) menjelaskan besarnya ukuran perusahaan dapat 

dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total 

aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka 

semakin banyak perputaran pendapatan dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar jangkauan pemasaran.  Menurut Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales (ICAEW) (2002) tidak ada standar khusus yang mengatur tentang 

bagaimana pengukuran risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Teori agensi 

menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar 

daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar akan mengungkapkan 

informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut 

(Farizqi, 2010). 

Semakin besar perusahaan semakin banyak pula kepentingan dan risiko yang 

dihadapi. Oleh karena itu perusahaan dengan skala besar lebih banyak mengungkapkan 

risiko dibanding perusahaan kecil, sehingga perusahaan tersebut dapat memitigasi risiko 

yang dihadapi sekaligus memanfaatkan risiko tersebut untuk mendapatkan keuntungan 

yang lebih. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya melakukan pengungkapan 

informasi lebih banyak, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi informasi asimetri 

dan terjadinya konflik kepentingan. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya juga 

cenderung untuk mengadopsi praktik corporate governance dengan lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab 

perusahaan kepada stakeholder karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu, 

semakin besar perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk 

keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KMPG, 2011). 
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Berdasarkan hasil penelitian Syifa’ (2013), menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Hasil penelitian Handayani dan Yanto (2013) menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai sig sebesar 0,011. Maka, hipotesis yang diajukan adalah: 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan enterprise 

risk management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


