
29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.1.1  Enterprise Risk Management 

Committee of  Sponsoring Organization of the Treadway Comissio (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.  

Berdasarkan framework yang dikeluarkan oleh COSO terdapat 108 item 

pengungkapan ERM. Perhitungan item menggunakan pendekatan dikotomi dimana 

setiap item yang diungkapkan diberi nilai 1 dan 0 jika tidak diungkapkan. Setiap item 

yang diungkapkan ditunjukkan pada laporan tahunan perusahaan dalam bentuk kalimat. 

Kemudian setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks ERM. 

Informasi mengenai pengungkapan ERM diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. 

variabel ERM dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑬𝑹𝑴 =
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧

𝟏𝟎𝟖
 

 

3.1.2 Proporis Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 
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mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi 

kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Proporsi komisaris independen menunjukkan 

kualitas pengawasan terhadap direktur eksekutif. Sebuah dewan dengan proporsi 

komisaris independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang 

lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009).Variabel 

komisaris independen dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 =
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬
  𝐱 𝟏𝟎𝟎%  

 

3.1.3 Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang 

memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan 

serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu 

perusahaan (Taman dan Nugroho, 2012).Ukuran konsentrasi kepemilikan suatu 

perusahaan dinyatakan dengan presentasi kepemilikan terbesar pada perusahaan, 

dengan rumus : 

:𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 =  
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐭𝐞𝐫𝐛𝐞𝐬𝐚𝐫 (𝐝𝐥𝐦 𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫)

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 (𝐝𝐥𝐦 𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫)
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

3.1.4 Chief Risk Officer dan Risk Management Committee 

Berdasarkan peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good 

corporate governance pada Bank Umum, dapat disimpulkan bahwa komite pemantau 

risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 
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komisaris terkait dengan pengawasan dan penerapan manajemen risiko pada 

perusahaan. 

CRO dan RMC merupakan kekuatan utama perusahaan untuk mendukung 

terbentuknya manajemen risiko yang terintegrasi. CRO dan RMC diukur dengan 

menggunakan variabel dummy yaitu apabila perusahaan terdapat chief risk officer 

(CRO) dan risk management committee (RMC)  maka diberi nilai 1 dan sebaliknya 

diberikan nilai 0. 

 

3.1.5 Ukuran Perusahaan 

Sudarmadji dan Sularto (2007) menjelaskan besarnya ukuran perusahaan dapat 

dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Peneliti menggunakan 

nilai aktiva sebagai ukuran perusahaan, dengan alasan nilai aktiva relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam mengukur ukuran 

perusahaan. 

𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 = 𝐋𝐨𝐠 (𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭) 

 

3.2 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Peneliti 

memperoleh data sekunder melalui laporan tahunan (annual report) perusahaan 

manufaktur periode tahun 2012-2014 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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3.3 Populasi Dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2014. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 142 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2012-2014. 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 

tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Kriteria sampel yang ditetapkan antara lain : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

menerbitkan laporan tahunan untuk periode tahun (2012-2014). 

2. Perusahaan melakukan pengungkapan Enterprise Risk Management dan 

pengungkapan  Corporate Governance dalam laporan tahunan. 

3. Perusahaan memiliki data yang diperlukan secara lengkap dan jelas selama 

periode pengamatan. 

Sampel yang sesuai dengan kriteria sebanyak 94 perusahaan manufaktur. Tiga 

tahun pengamatan 2012-2014 diperoleh unit sampel sebanyak 282 perusahaan 

manufaktur.. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, nilai 

minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Penggunaan analisis deskriptif bertujuan 

untuk mengetahui tingkat pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM), proporsi 
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komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, Chief Risk Officer (CRO) dan Risk 

Management Committee (RMC) serta ukuran perusahaan. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang 

digunakan didalam penelitian. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa 

model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas data dan 

bebas dari asumsi klasik statistik. 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengethui distribusi data dalam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian (Hartono, 2009). Terdapat 2 cara untuk 

mengetahui normalitas data yaitu dengan grafik dan uji statistik. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji grafik P-Plot dan uji statistik non-parametrik 

Kolmogrov-Smirnov.  

Kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan uji grafik P-Plot : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b.  Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

Kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogrov-Smirnov : 

a. Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

b. Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
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2. Uji autokorelasi 

Uji autokolerasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya 

(Sujarweni, 2007). Mendeteksi autokorelasi dapat menggunakan nilai Durbin Watson 

dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dl dan du) dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

 Nilai Durbin Watson 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Ghozali, 2011 

 

3. Uji heterokedastisitas 

Heteroskedasitisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan gambar Scatterplot, regresi 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika : 

a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 
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c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data sebaliknya tidak berpola. 

 

4. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen pada suatu model 

(Sujarweni, 2007). Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolienaritas dengan uji Variance Inflation Factor (VIF), dengan analisis : 

a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas. 

b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

multikolinearitas. 

 

3.4.3 Analisis Regresi 

Teknik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu, 

proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, komite manajemen risiko dan 

ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu, pengungkapan enterprise risk 

management. Persamaan yang digunakan adalah persamaan regeresi, sebagai berikut : 

ERM = α + B1KIi + B2KPi + B3CROi + B4Sizei + e  

Keterangan  : 

ERM  = enterprise risk management 

α  = konstata 
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β1 - β4  = koefisien regresi 

KI  = komisaris indpenden 

KP  = konsentrasi kepemilikan 

CRO  = chief  risk officer 

Sixe  = ukuran perusahaan 

e  = error term, tingkat kesalahan dalam penelitian 

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, chief risk officer dan risk 

management committee dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Enterprise Risk Management (ERM). 

b.  Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)  

Uji statistik T digunakan untuk menguji apakah variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara parsial.  

 

 

 

 

 


