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ABSTRAK 

Pengungkapan manajemen risiko dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, tingkat 

leverage yang diukur menggunakan DER (Debt to Equity Ratio), tingkat likuiditas yang 

diukur menggunakan CR (Current Ratio), company size atau ukuran perusahaan yang diukur 

menggunakan TA (Total Aset), dan tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan ROA 

(Return On Asset). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuantitatif 

kausal dengan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat analisis SPSS. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan property yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-

2017, sedangkan pembuktian hipotesis menggunakan uji t, karena dalam penelitian ini hanya 

ingin menguji pengaruh secara parsialnya saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji-F 

dengan nilai Fhitung 2,233 < Ftabel 2,66. Artinya semua variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sementara 

hasil uji t pada variabel DER nilai Thitung -2,244 < Ttabel 1,70113 artinya secara parsial DER 

tidak berpengaruh terhadap PMR. Pada variabel CR Thitung -0,884 < Ttabel 1,70113 yang artinya 

bahwa CR tidak berpengaruh terhadap PMR. Variabel total asset nilai Thitung 2,029 > Ttabel 

1,70113 yang menunjukkan bahwa variabel TA berpengaruh terhadap PMR dan untuk 

variabel ROA nilai Thitung -0,653 < Ttabel 1.70113 artinya variabel ROA tdak berpengaruh 

terhadap PMR. Pada penelitian ini hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko yaitu variabel company size (total aset). Hasil perhitungan 

uji-F dan uji t menunjukkan bahwa DER, CR, TA, dan ROA tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko dan dari masing-masing hasil uji t 

variabel independen dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh 

secara signifikan yaitu Variabel company size. Sementara tiga variabel lainnya yaitu leverage, 

likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

manajemen risiko. 

Kata Kunci: Leverage (DER), Likuiditas (CR), Company Size (TA), Profitabilitas (ROA) 

dan Pengungkapan Manajemen Risiko(PMR) 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang letaknya berada di tenggara benua 

Asia. Walaupun negara berkembang, Indonesia dipantau oleh investor dunia karena negara ini 

merupakan negara yang melimpah akan kekayaan alamnya dan sangat berpengaruh pada 

perekonomian dunia. Oleh kerena itu banyak investor dunia untuk berinvestasi di Indonesia, 

terutama di sektor property. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan property yang 

sudah go public di bursa efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan mengenai informasi seluruh 

kegiatan perusahaan yang telah dilakukan secara publik yaitu dalam bentuk laporan keuangan 

maupun laporan tahunan. Informasi pada laporan keuangan terdiri atas aspek finansial dan 
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non-finansial hal ini menjadi suatu perhatian yang serius oleh pemilik saham karena ada 

beberapa kecurangan akuntansi yang menimpa perusahaan besar.
1
 

Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global di Amerika Serikat akibatkan kerena 

kegagalan pembayaran kredit perumahan. Hal ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam 

dunia bisnis. Krisis ini mengindikasikan bahwa pentingnya penerapan manajemen risiko yang 

baik dalam perusahaan. Terkuaknya kasus kecurangan dan penipuan terhadap laporan 

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron dan Worldcom.
2
 Risiko yang terjadi sulit 

untuk dihindari apalagi dihilangkan. Jika risiko menimpa suatu perusahaan, maka perusahaan 

tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko bisa 

mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Karena itu risiko penting untuk dikelola. 

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan risiko adalah pengungkapan risiko.
3
 

Pengungkapan risiko merupakan suatu upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada 

pengguna laporan tahunan (perusahaan dan stakeholder) tentang apa yang mengancam 

perusahaan. Informasi mengenai pengungkapan risiko ini juga dapat digunakan oleh 

stakeholder sebagai faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
4
 Pengungkapan 

manajemen risiko merupakan faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena 

dapat menginformasikan tentang bagaimana pengelolaan risiko dilakukan, serta efek dan 

dampaknya terhadap masa depan perusahaan.
5
 

Di Indonesia itu sendiri peraturan mengenai pengungkapan risiko terdapat pada PSAK 

50 revisi 2010, yang berisi tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan peraturan Bapepam-

LK tahun 2009 tentang penerapan manajemen risiko dengan tujuan agar dapat mengantisipasi 

dan menangani risiko secara   efektif   dan   efisien.
6
 Dalam beberapa tahun terakhir, banyak 

perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya disertai dengan pengungkapan risiko 

manajemennya diantaranya dari sektor manufaktur, property, pertambangan, dan lain-lain.
7
 

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia akan membangun infrastruktur secara besar 

besaran. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut akan berdampak pada 

perusahaan-perusahaan di berbagai sektor, baik di sektor manufaktur, property dan real 

estate, konstruksi dan lain-lain. Pada saat itulah pemerintah indonesia menyatakan untuk 

membangun infrastruktur negara untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Dari situlah para 

investor tahu bahwa di Indonesia saat ini ingin mambangun perekonomian rakyat dimulai dari 

pembangunan infrastruktur negara, seperti contoh kecilnya saja pembangunan perumahan dan 

pembangunan gedung-gedung apartemen mapun yang lainnya. Makanya para investor 

memilih untuk berinvestasi di sektor property. 
8
 

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan risiko manajemen. Pertama 

faktor tingkat leverage, merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang. 

Faktor kedua tingkat likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan 

                                                           
1
 La Ode Muhammad Ardiansyah dan Muhammad Akhyar Adnan,”Faktor yang Mempengaruhi Luas 

Pengungkapan Enterprice Risk Manajement” Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi I Vol. 23 No. 2 

(Desember 2014) hal., 90. 
2
 Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan, “Analisis Faktor-faktor yang Menpengaruhi Risk Management 

Disclosure” (2016) hlm., 1. 
3
 Iban Sofyan,”Manajemen Risiko”, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2005), hlm. 2. 

4
 Zhearly Aulia Candra Dewi, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko 

pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016” 

Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB (Juni 2017) hlm., 4. 
5
 Iin Manis Maidatul Jannah, “Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan Manajemen Risiko” Artikel ilmiah (Maret 2016) hlm., 1. 
6
 Yogi utomo dan anis chariri,”Determinan Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Non-Keuangan di Indonesia” 

Jurnal Akuntansi  Volume03,Nomor03, Tahun 2014. hlm. 2. 
7
 Ibid, Zhearly Aulia Candra Dewi. hlm. 4. 
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(likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Faktor ketiga 

tingkat Company size, tingkatan perusahaan yang di dalamnya terdapat kapasitas tenaga kerja, 

kapasitas produksi dan kapasitas modal. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan total asset. Faktor keempat tingkat profitabilitas, merupakan suatu 

indikator kemajuan perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka 

akan menyebabkan ketertarikan principal untuk membeli saham perusahaan tersebut.  

Penelitian ini akan menguji dan menganalisa pengaruh tingkat leverage, likuiditas, 

company size dan profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko, dengan tujuan 

untuk mempermudah investor dalam manajemen portofolio investasinya.  

 

A. Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu 

organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan 

menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis.
9
 

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan 

variabilitas pendapatan dengan manekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan 

oleh keputusan yang ambil dalam mengharap situasi yang tidak pasti.
10

 

Menurut Australian Risk Management Standard manajemen risiko adalah kultur, 

proses, dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan sekaligus 

mengelola dampak yang merugikan. Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa manajemen 

risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian 

yang berkaitan dengan ancaman. Ini merupakan suatu rangkaian aktivitas manusia yang 

meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola risiko, dan mitigasi risiko 

dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya.
11

 Dengan diterapkannya 

manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, 

diantaranya: 

1) Perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap 

keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu 

menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. 

2) Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin 

timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. 

3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan 

menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial. 

4) Mamungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. 

5) Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) yang dirancang 

secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara 

suistainable (berkelanjutan). 

 

B. Pengungkapan Manajemen Risiko 

Pengungkapan risiko merupakan faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan 

karena dapat menginformasikan tentang bagaimana pengelolaan risiko dilakukan, serta efek 

dan dampaknya terhadap masa depan perusahaan. Pada umumnya pengungkapan risiko 

disajikan di bagian Tata Kelola Perusahaan annual report sesuai dengan Keputusan Ketua 

Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012. Dengan mengungkapkan informasi risiko dalam 

annual report, perusahaan telah berusaha untuk menjadi lebih transparan dalam memberikan 

informasi kepada para stakeholders.
12

 

                                                           
9
 Ibid, hal. 2. 
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Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua 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.
13

 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan manajemen risiko yang 

dilambangkan dalam model penelitian dengan (IERM). Pengungkapan manajemen risiko 

dihitung dengan menggunakan indeks Enterprise Risk Management (IERM) Framework yang 

dikeluarkan oleh COSO dengan 108 item yang terbagi menjadi 8 dimensi, yaitu: lingkungan 

internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon atas risiko, kegiatan 

pengawasan informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Item yang diungkapkan diberi skor 

1, dan apabila tidak diuangkapkan diberi skor 0 kemudian dihitung berdasarkan indeks. 

Formula yang digunakan untuk menghitung indeks ERM (Enterprise Risk Management).  

 

C. Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar hutang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik. Rasio leverage 

dapat dihitung menggunakan:
14

 

1) Debt to Asset Ratio (DAR) merupaka rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajibannya dari asset yang dimiliki.  

Rumus 1   

 
2) Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya.  

Rumus 2 

 
 

D. Rasio Likuiditas 

 Rasio likuiditas menunjukan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera 

dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai, serta tingkat kepastian 

tentang jumlah kas yang dapat diperoleh.
15

 Menentukan tingkat likuiditas korporasi 

dipergunakan rasio likuiditas, seperti corrent ratio, corrent ratio merupakan aktiva lancar 

dibagi dengan utang lancar.
16

 

Rumus 7 

 

E. Company Size 
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 Windi Gessy Anisa dan Andri Prastiwi, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen 

Risiko” Jurnal Ekonomi, Majemen dan Akuntansi. (2010). hlm. 8. 
14

 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 151. 
15

 Manahan P. Tampubolon, Manajemen Keuangan (Finance Management) ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2013), hlm.40. 
16

 Agus Sartono, Manajemen Keuangan ( Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hlm. 60. 
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Company size (ukuran perusahaan) adalah nilai yang menunjukkan besar-kecilnya suatu 

perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm) dan perusahaan kecil 

(small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.
17

 

Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya sehingga 

meningkatkan level pengungkapan risiko untuk menjelaskan tingkat keuntungan perusahaan, 

meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik. 

Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol yang diproksikan dengan 

logaritma dari total aktiva perusahaan. Total aset dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan 

dengan pertimbangan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai 

kapitalisasi pasar dan penjualan. 

 

F. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan melalui semua sumber daya dan kegiatan yang ada.
18

 

1) Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak atas penjualan. 

Rumus 3 

 
2) Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.  

Rumus 4 

 
3) Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap satua mata uang yang menjadi 

modal perusahaan.  

Rumus 5 

 
4) Earning Per Share (EPS) atau laba per lembar saham adalah rasio yang menunjukkan 

pendapat yang diperoleh dari setiap lembar saham.  

Rumus 6 

 
 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

 Penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah di lakukan oleh beberapa 

pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi. Penelitian Nadhia Yulandari, 

Majidah, dan Vaya Juliana Dillak (2016) menunjukan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Sedangkan secara parsial, ukuran perusahaan, 

tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko 

perusahaan. Ukuran dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Yogi Utomo dan Anis Chariri (2014) 

                                                           
17

 La Ode Muhammad Ardiansyah dan Muhammad Akhyar Adnan,”Faktor yang Mempengaruhi Luas 

Pengungkapan Enterprice Risk Manajement” Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi I Vol. 23 No. 2 

(Desember 2014) hal., 92. 
18

 Sofyan Safri Harahap, Analisis Kritis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 304. 
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menunjukan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko 

perusahaan. Sedangkan secara parsial, struktur kepemilikan, komisaris independen dan 

komite audit tidak berpengaruh secara signifikanterhadap pengungkapan risiko perusahaan. 

Dan leverage, jenis industry, dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. 

 La ode Muhammad Ardiansyah dan Muhammad Akhyar Adnan (2014), Secara parsial 

ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan enterprise risk management. frekuensi rapat komite dan struktur kepemilikan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan enterprise risk management. 

Windi Gessy Anisa dan Andri Prastiwi (2010), Variabel independen tingkat leverage dan 

ukuran perusahaan ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen 

pengungkapan risiko. Variabel jenis industri ditemukan tidak berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap pengungkapan risiko. Variabel tingkat profitabilitas ditemukan tidak 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan risiko. Variabel struktur 

kepemilikkan saham publik memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan. 

 Zhearly Aulia Candra Dewi (2017), Leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor industri. Profitabilitas 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada 

perusahaan sektor industry. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor industry. Struktur 

kepemilikan publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen 

risiko pada perusahaan sektor industry. Leverage perusahaan, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur kepemilikan publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan sektor industry. 

 Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan (2016), Secara parsial kepemilikan manajerial, 

reputasi auditor, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Risk 

Management Disclosure. Sedangkan kepemilikan public dan ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap Risk Managemnet Disclosure. Iin Manis Maidatul Jannah 

(2016), Tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. 

Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.  

Arsyil Azhiim Sarwono, Dini Wahjoe Hapsari dan Annis Nurbaiti (2018), Secara parsial 

leverage dan ukuran perusahaan berpenaruh pasitif signifikan terhadap pengungkapan 

manajemen risiko. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko. 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Tingkat leverage berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. 

H2 : Tingkat likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. 

H3 : Company size berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. 

H4 : Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan risiko manajemen. 

H5 : Tingkat leverage, likuiditas, company size, dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko. 

 

I. Metode Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dengan menggunakan analisis statistik- statistik atau 

angka-angka, Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis kausal.
19

 Hubungan sebab akibat 

                                                           
19

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.56. 
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atau penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan 

pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan menjadi dan mencari faktor yang menjadi 

penyebab melalui data yang dikumpulkan. Jadi dalam penelitian ini ada variabel independen 

(variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). 

Desain operasional variabel: 

Gambar 1 

Desain penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemuadian ditarik kesimpulannya.
20

 Penelitian ini menggunakan populasi berupa seluruh 

perusahaan dibidang Property yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017. 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil atau ditentukan berdasarkan 

karakteristik dan teknik tertentu.
21

 Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

dapat diberlakukan untuk populasi. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan 

property yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017. 

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan data kedua yang berupa data sekunder yang diperoleh 

dari berbagai sumber, baik dari literature, artikel, data perusahaan, dan lainnya dan yang 

dianggap relevan dengan penelitian ini. 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi 

berganda (multiple regressions). Metode ini digunakan untuk menguji satu variabel dependen 

dengan variabel independen lebih dari satu. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak 

(sofware) statistik SPSS (statistical packagefor social sciences) versi 20. Sebelum melakukan 

pengujian regresi linear berganda, peneliti harus melakukan uji asumsi klasik untuk 

mendapatkan hasil data yang relevan.  

 

J. Hasil Penelitian 

Tabel 1 

Debt to Equity Ratio (DER) 

NO. KODE 2015 2016 2017 

1 ADHI 2.25 2.69 3.83 

2 ASRI 1.83 1.81 1.42 

3 BSDE 0.63 0.57 0.57 

4 CTRA 1.01 1.03 1.05 

5 LPKR 1.18 1.07 0.90 

6 PPRO 1.11 1.97 1.37 

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 115. 
21

 Tony Wijaya, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

hlm. 27. 

LEVERAGE(X1) 

LIKUIDITAS (X2) 

COMPANY SIZE (X3) 

PROFITABILITAS (X4) 

PENGUNGKAPAN 

MANAJEMEN RISIKO 

(Y) 
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7 PTPP 2.74 1.89 1.93 

8 PWON 0.99 0.88 0.83 

9 SMRA 1.49 1.55 1.59 

10 WIKA 2.60 1.49 2.12 

11 WSKT 2.12 2.66 3.30 

 Sumber: Laporan keuangan tahunan data diolah (2019) 

Tabel diatas adalah tabulasi data rasio leverage (DER) pada perusahaan property yang 

terdaftar di JII periode tahun 2015-2017, diantara 11 perusahaan yang lebih banyak 

menggunakan modal sendiri dari pada modal dari investor (kreditur) yaitu perusahaan BSDE 

dimana pada tahun 2015 rasio hutangnya yaitu 0,63. Artiya debt to equity ratio (DER) dengan 

angka dibawah 1,00, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil 

dari modal (ekuitas) yang dimilikinya. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 dari perusahaan 

diatas yang memiliki modal lebih banyak dari hutangnya adalah perusahaan BSDE dan 

PWON. 

Tabel 2 

Current Ratio (CR) 

NO. KODE 2015 2016 2017 

1 ADHI 1.56 1.29 1.40 

2 ASRI 0.71 0.89 0.73 

3 BSDE 2.73 2.93 2.37 

4 CTRA 1.50 1.87 1.94 

5 LPKR 6.91 5.45 5.13 

6 PPRO 1.71 1.92 2.09 

7 PTPP 1.43 1.53 1.44 

8 PWON 1.22 1.32 1.71 

9 SMRA 1.65 2.05 1.45 

10 WIKA 1.32 1.67 1.58 

11 WSKT 1.15 1.17 1.00 

 Sumber: Laporan keuangan tahunan data diolah (2019) 

Tabel diatas adalah tabulasi data likuiditas pada perusahaan property yang terdaftar di 

JII periode tahun 2015-2017, diantara 11 perusahaan yang memiliki kemampuan untuk 

membayar jangka pendeknya yaitu perusahaan LPKR dimana pada tahun 2015 current ratio-

nya 6.91, tahun 2016 5.54, dan pada tahun 2017 5.13. Artinya jika angka rasio lancar (current 

ratio) suatu perusahaan lebih dari 1.00 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan 

yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Karena perbandingan aktiva lebih 

besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Jika rasio lancar (current ratio) lebih kecil dari 1.00 

kali, maka kemampuannya dalam melunasi hutang masih dipertanyakan.  

Tabel 3 

Total Aset (TA) 

NO. KODE 2015 2016 2017 

1 ADHI 16.77 20.09 28.33 

2 ASRI 18.71 20.18 20.73 

3 BSDE 36.02 38.29 45.96 

4 CTRA 26.25 29.07 31.71 

5 LPKR 41.32 45.61 56.78 

6 PPRO 5.31 8.83 11.57 

7 PTPP 19.12 31.23 41.79 

8 PWON 18.78 20.68 23.35 

9 SMRA 18.76 20.82 21.67 

10 WIKA 19.61 31.09 45.69 

11 WSKT 30.30 61.42 97.90 

 Sumber: Laporan keuangan tahunan data diolah (2019) 
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Tabel diatas adalah tabulasi data ukuran perusahaan (Total Aset) pada perusahaan 

property yang terdaftar di JII periode tahun 2015-2017, diantara 11 perusahaan yang 

mempunyai total asset paling banyak pada tahun 2015 adalah perusahaan LPKR dengan 

jumlah asset 41.32, tahun 2016 adalah WSKT dengan total asset 61.42, dan pada tahun 2017 

adalah perusahaan WSKT yaitu dengan total asset mencapai 97.90. 

Tabel 4 

Return on Asset (ROA) 

NO. KODE 2015 2016 2017 

1 ADHI 2.77 1.58 1.82 

2 ASRI 3.36 2.53 6.68 

3 BSDE 6.53 5.32 11.29 

4 CTRA 7.18 4.03 3.21 

5 LPKR 2.48 2.69 1.51 

6 PPRO 5.65 4.14 3.97 

7 PTPP 4.42 3.69 4.13 

8 PWON 7.46 8.61 8.67 

9 SMRA 5.67 2.91 2.46 

10 WIKA 3.59 3.69 2.97 

11 WSKT 3.46 2.95 4.29 

 Sumber: Laporan keuangan tahunan data diolah (2019) 

Tabel diatas adalah tabulasi data rasio profitabilitas (ROA) pada perusahaan property 

yang terdaftar di JII periode tahun 2015-2017, diantara 11 perusahaan yang lebih efektif 

dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih yang besar pada tahun 2015 dan 

2016 adalah perusahaan PWON yakni sebesar 7.46 dan 8.61, dan pada tahun 2017 adalah 

perusahaan BSDE yaitu sebesar 11.29.  

Tabel 5 

Pengungkapan Manajemen Risiko (PMR) 

NO. KODE 2015 2016 2017 

1 ADHI 0.57 0.59 0.59 

2 ASRI 0.67 0.69 0.68 

3 BSDE 0.63 0.65 0.67 

4 CTRA 0.87 0.88 0.90 

5 LPKR 0.76 0.78 0.79 

6 PPRO 0.57 0.62 0.65 

7 PTPP 0.75 0.77 0.76 

8 PWON 0.75 0.81 0.87 

9 SMRA 0.75 0.76 0.77 

10 WIKA 0.66 0.70 0.69 

11 WSKT 0.72 0.72 0.75 

Sumber: Laporan keuangan tahunan data diolah (2019) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan risiko 

paling luas pada periode tahun 2015-2017 adalah perusahaan CTRA yaitu sebesar 0.87% dari 

108 item pengungkapan manajemen risiko.  

Berikut ini adalah deskripsi data sampel variabel DER, CR, TA,ROA dan PMR: 

No. KODE Tahun DER CR TA ROA PMR 

 

1. 

 

ADHI 

2015 2.25 1.56 16.77 2.77 0.57 

2016 2.69 1.29 20.09 1.58 0.59 

2017 3.83 1.40 28.33 1.82 0.59 

 

2. 

 

ASRI 

2015 1.83 0.71 18.71 3.36 0.67 

2016 1.81 0.89 20.18 2.53 0.69 

2017 1.42 0.73 20.73 6.68 0.68 

 

3. 

 

BSDE 

2015 0.63 2.73 36.02 6.53 0.63 

2016 0.57 2.93 38.29 5.32 0.65 



10 

 

2017 0.57 2.37 45.96 11.29 0.67 

 

4. 

 

CTRA 

2015 1.01 1.50 26.25 7.18 0.87 

2016 1.03 1.87 29.07 4.03 0.88 

2017 1.05 1.94 31.71 3.21 0.90 

 

5. 

 

LPKR 

2015 1.18 6.91 41.32 2.48 0.76 

2016 1.07 5.45 45.61 2.69 0.78 

2017 0.90 5.13 56.78 1.51 0.79 

 

6. 

 

PPRO 

2015 1.11 1.71 5.31 5.65 0.57 

2016 1.97 1.92 8.83 4.14 0.62 

2017 1.37 2.09 11.57 3.97 0.65 

 

7. 

 

PTPP 

2015 2.74 1.43 19.12 4.42 0.75 

2016 1.89 1.53 31.23 3.69 0.77 

2017 1.93 1.44 41.79 4.13 0.76 

 

8. 

 

PWON 

2015 0.99 1.22 18.78 7.46 0.75 

2016 0.88 1.32 20.68 8.61 0.81 

2017 0.83 1.71 23.35 8.67 0.87 

 

9. 

 

SMRA 

2015 1.49 1.65 18.76 5.67 0.75 

2016 1.55 2.05 20.82 2.91 0.76 

2017 1.59 1.45 21.67 2.46 0.77 

 

10. 

 

WIKA 

2015 2.60 1.32 19.61 3.59 0.66 

2016 1.49 1.67 31.09 3.69 0.70 

2017 2.12 1.58 45.69 2.97 0.69 

 

11. 

 

WSKT 

2015 2.12 1.15 30.30 3.46 0.72 

2016 2.66 1.17 61.42 2.95 0.72 

2017 3.30 1.00 97.90 4.29 0.75 

Sumber: Laporan keuangan tahunan Data diolah (2019) 

 

 

K. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai baik tidaknya model regresi yang digunakan 

dalam penelitian. Pada kesempatan pengolahan data untuk uji asumsi klasik kali ini 

menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Adapun pengujiannya adalah:  

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara 

yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan Grafik 

Normal P-P Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik tersebut 

penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Adapun hasil uji 

normalitas sebagaimana berikut ini: 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 



11 

 

 
Sumber: Output SPSS versi 20 data diolah (2019) 

 

Gambar di atas, pada grafik normal probability plot menunjukan bahwa data (titik-

titik) menyebar disekitas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat 

disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 7 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 33 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .07728089 

Most Extreme Differences 
Absolute .081 

Positive .074 
Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .464 

Asymp. Sig. (2-tailed) .982 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Outpus SPSS versi 20 data diolah (2019) 

Tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan semua variabel sebesar 0,982, nilai ini 

lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal 

dan memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas penting dilakukan agar dapat diketahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel bebas dalam model regresi. Terbebasnya regresi dari multikolinearitas apabila 

nilai Tolerance menujukan angka lebih besar dari 0,10. Selain itu kita juga dapat mengetahui 

terbebasnya model regresi dari multikolinearitas apabila menunjukan angka lebih kecil dari 

10,00. 
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Tabel 8 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model T Sig. Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constan
t) 

8.552 .000   

DER -2.244 .033 .397 2.517 

CR -.884 .384 .511 1.957 

TA 2.029 .052 .795 1.257 

ROA -.653 .519 .505 1.979 

a. Dependent Variable: PMR 

Sumber: Outpus SPSS versi 20 data diolah (2019) 

 

Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance X1 (DER) sebesar 0,397, X2 (CR) 

sebesar 0,511, X3 (TA) sebesar 0,795 dan X4 (ROA) sebesar 0,505 lebih besar dari 0,10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi 

multikolinearitas). Sedangkan nilai VIF X1 (DER) sebesar 2,517, X2 (CR) sebesar 1,957, X3 

(TA) sebesar 1,257 dan X4 (ROA) sebesar 1,979 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas terhadap variabel yang diuji. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t pada kesalahan periode t-1 sebelumnya. 

Cara yang dilakukan untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah uji Durbin Watson dengan 

taraf signifikan 5%. Ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Bila du<DW<(4-du), berarti tidak ada autokorelasi. 

b. Bila DW<dl, berarti autokorelasi positif. 

c. Bila DW>(4-dl), berarti terjadi autokorelasi negatif. 

d. Bila dl <  DW du atau 4-du < DW < 4-dl, maka hasilnya tidak disimpulkan. 

Uji autokorelasi berdasarkan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut: 

Tabel 9 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .492
a
 .242 .134 .08262 .840 

a. Predictors: (Constant), ROA, TA, CR, DER 

b. Dependent Variable: PMR 

Sumber: Output SPSS versi 20 data diolah (2019) 

 

Tabel diatas dapat diperoleh nilai DW sebesar 0,840, maka untuk mengetahui ada 

tidaknya autokorelasi nilai DW tersebut akan dibandingkan dengan nilai DW tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 10 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

dL dU 4-dL 4-Du DW Keputusan  

1,1927 1,7298 2,8073 2,2702 0,840 Autokorelasi 

Positif 
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Sumber: Tabel Durbin Watson 

 

Keterangan: 

Nilai DW 0,840 diperoleh dari nilai tabel Durbin Watson dengan ketentuan a = 5% di 

mana n (sampel) = 33 serta k (jumlah variabel bebas) = 4, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 

nilai DW sebesar 0,840 lebih kecil dari dL = 1,1927 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi  terjadi autokorelasi positif.  

 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini, 

untuk mendeteksi ada tidanya gejala heterokedastisitas salah satunya dengan menggunakan 

uji grafik scatterplot yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program 

SPSS versi 20 seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 3 

SRESID by ZPRED SCATTERPLOT 

 
Sumber: Output SPSS versi 20 data diolah (2019) 

 

Gambar diatas, menunjukan bahwa titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.  

 

L. Pembuktian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian dengan judul “Analisis Faktor yang Berpengaruh pada 

Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Tahunan 

Perusahaan Properti yang Terdaftar di Jakarta Islamis Indexs (JII) Periode 2015-2016)” 

adalah sebagai berikut: 

1. X1 (DER) berpengaruh terhadap Y (Pengungkapan Manajemen Risiko)? 

2. X2 (CR) berpengaruh terhadap Y (Pengungkapan Manajemen Risiko)? 

3. X3 (TA) berpengaruh terhadap Y (Pengungkapan Manajemen Risiko)? 

4. X4 (ROA) berpengaruh terhadap Y (Pengungkapan Manajemen Risiko)? 

5. X1 (DER), X2 (CE), X3 (TA), dan X3 (ROA) berpengaruh terhadap Y (Pengungkapan 

Manajemen Risiko)? 

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis tersebut dilakukan beberapa pengujian 
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sebagai berikut: 

 

1. Uji F (Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Tabel 11 

Hasil Uji F 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .061 4 .015 2.233 .091
b
 

Residual .191 28 .007   

Total .252 32    
a. Dependent Variable: PMR 
b. Predictors: (Constant), ROA, TA, CR, DER 

Sumber: Output SPSS versi 20 data diolah (2019) 

 

Tabel diatas diketahui Fhitung sebesar 2,233 dengan Ftabel sebesar 2,66. Dengan demikian 

diketahui bahwa Fhitung 2,233 < Ftabel 2,66. Artinya adalah bahwa variabel independen secara 

bersama sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari 

perhitungan ini maka hipotesis pertama ditolak yaitu leverage, likuiditas, company size, dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. 

2. Uji t (Uji Parsial/Individual) 

Uji-t dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel X (DER, CR, TA, 

dan ROA) dengan variabel Y (PMR) dengan a = 0,05, digunakan untuk menguji apakah nilai 

koefisien regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikat. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi t yaitu membandingkan 

antara thitung dengan ttabel dan dengan menggunakan probalibilitas 0,05 (a = 5%) yaitu 

membandingkan nilai a dengan nilai sig Hipotesis diuji dengan pengambilan keputusan jika t 

hitung < t tabel, maka Ho diterima (Ha ditolak), tetapi jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

dan menerima Ha. berikut hasil Uji-t dengan menggunakan SPSS versi 20. 

Tabel 12 

Hasil Uji t 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan
t) 

.823 .096  8.552 .000 

DER -.065 .029 -.586 -2.244 .033 

CR -.013 .015 -.203 -.884 .384 

TA .002 .001 .374 2.029 .052 

ROA -.006 .009 -.151 -.653 .519 

a. Dependent Variable: PMR 

Sumber: Output SPSS versi 20 data diolah (2019) 

 

Tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel X1 (DER) adalah 

0,033 < 0,05 dan nilai t hitung variabel X1 -2,244 < t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat 

disimpulkan dari tabel diatas bahwa pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan 

properti yang terdaftar di Jakarta Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 tidak dipengaruhi 

oleh tingkat leverage (DER). 
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  Nilai signifikan dari variabel X2 (CR) adalah 0,384 > 0,05 dan nilai t hitung variabel 

X2 -0,884 < t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa 

pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan properti yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat 

likuiditas (CR). 

Nilai signifikan dari variabel X3 (TA) adalah 0,052 > 0,05 dan nilai t hitung variabel X3 

2,029 > t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa 

pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan properti yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat Company 

Size (TA). 

Nilai signifikan dari variabel X4 (ROA) adalah 0,519 > 0,05 dan nilai t hitung variabel 

X4 -0,653 < t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa 

pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan properti yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat 

profitabilitas (ROA). 

Untuk dapat mengetahui besarnya t tabel, yaitu dengan melihat a = 0,05, jumlah sampel 

dikurangi banyaknya variabel bebas – 1 (33 – 4 – 1 = 28), sehingga dapat diperoleh t tabelnya 

sebesar 1,70113. 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) berfungsi untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa besar 

kemampuan variabel bebas (DER, CR, TA, dan ROA) terhadap variabel terikat 

(Pengungkapan Manajemen Risiko), hasil koefisien determinasi (R
2
) dengan menggunakan 

SPSS versi 20 hasilnya adalah:  

 

Tabel 13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .492
a
 .242 .134 .08262 .840 

a. Predictors: (Constant), ROA, TA, CR, DER 
b. Dependent Variable: PMR 

Sumber: Output SPSS versi 20 data diolah (2019) 

 

Analisis data diatas dapat diketahui bahwa besarnya R Square adalah 0,242 atau 2,4%. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel independen X1 (DER), X2 (CR), X3 (TA), dan X4 

(ROA) memberikan kontribusi terhadap pengungkapan manajemen risiko (PMR) sebesar 

2,4%, sedangkan sisanya 97,6% (100% - 2,4%) dipengaruhi variabel lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

  Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, karena 

dalam penelitian ini terdapat variabel independen lebih dari satu. Adapun model regresi untuk 

penelitian ini, adalah sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Analisis menggunakan program SPSS (Statistical Package For The Social Science) 

versi 20, diperoleh hasil sebagai berikut:  

 

Tabel 14 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .823 .096  8.552 .000 

DER -.065 .029 -.586 -2.244 .033 

CR -.013 .015 -.203 -.884 .384 

TA .002 .001 .374 2.029 .052 

ROA -.006 .009 -.151 -.653 .519 

a. Dependent Variable: PMR 

Sumber: Output SPSS versi  20 data diolah (2019) 

 

Analisis regresi linier berganda pada tabel diatas diperoleh koefisien variabel leverage = 

-0,065 (X1), likuiditas = -0,013 (X2), Company Size = 0,002 (X3), dan profitabilitas = -0,006 

(X4) serta konstanta (a) sebesar 0,823, sehingga model persamaan regresi linier berganda 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = 0,823 - 0,065 X1 – 0,013 X2 + 0,002 X3 – 0,006 X4 

Model persamaan regresi linear diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. a = 0,823, dimana nilai konstanta pengungkapan manajemen risiko sebesar 0,823 

menunjukan jika variabel independen sama dengan nol (tidak dipertimbangkan), maka 

pengungkapan manajemen risiko (PMR) sebesar 0,823 satuan. 

b. b = -0,065, dapat diartikan bahwa besarnya koefisien variabel leverage bertanda negatif (-

0,065) mengindikasikan bahwa leverage turun 1, maka skor pengungkapan manajemen 

risiko turun sebesar -0,065 satuan. 

c. b = -0,013, dapat diartikan bahwa besarnya koefisien variabel likuiditas bertanda negatif (-

0,013) mengindikasikan bahwa likuiditas turun 1, maka skor pengungkapan manajemen 

risiko turun sebesar -0,013 satuan. 

d. b = 0,002 , dapat diartikan bahwa besarnya koefisien variabel company size bertanda 

positif (0,002 ) mengindikasikan bahwa company size naik 1, maka skor pengungkapan 

manajemen risiko naik sebesar 0,002 satuan. 

e. b = -0,006 , dapat diartikan bahwa besarnya koefisien variabel profitabilitas bertanda 

negatif (-0,006 ) mengindikasikan bahwa profitabilitas turun 1, maka skor pengungkapan 

manajemen risiko turun sebesar -0,006 satuan. 

 

M. Pembahasan 

1. Hipotesis I 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah tingkat leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan property yang terdaftar di JII periode 2015-

2017. Berdasarkan hasil uji statistik di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini di tolak. 

Berikut penjelasannya: 

Pengaruh tingkat leverage (DER) terhadap pengungkapan manajemen risiko (PMR) 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (PMR) yang diperoleh 

dari besarnya Thitung adalah -2,244 yang artinya Thitung -2,244 lebih kecil dari Ttabel 1,70113. 

Dan untuk taraf signifikansi 0,033 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan Debt to Equity 

Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (PMR). 

Hasil ini mendukung penelitian Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan (2016) dimana 

hasil penelitiannya nilai koefisien regresi sebesar -0,056 dengan signifikansi sebesar 0,017 

lebih kecil dari 0,05 sehingga leverage tidak berpengaruh terhadap risk management 

disclosure. Maka dengan demikian hipotesis I ditolak.  
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Menurut Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan semakin tinggi leverage maka semakin 

besar perusahaan didanai oleh kreditur. Dalam kondisi ini maka perusahaan akan cenderung 

melakukan pengungkapan manajemen risiko yang sedikit. Hal ini dikarenakan leverage yang 

tinggi akan membuat para investor ragu dalam mengambil keputusan berinvestasi pada 

perusahaan tersebut.
22

 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Iin Manis Maidatul 

Jannah (2016) dimana dalam penelitiannya thitung 0,329 < ttabel. Yang artinya bahwa tingkat 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
23

 

2. Hipotesis II 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap 

pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan property yang terdaftar di JII periode 2015-

2017. Hasil analisa data pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 

diketahui bahwa tingkat likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan manajemen risiko. Maka hipotesis II ditolak. Alasannya adalah karena 

besarnya nilai Thitung adalah -0,884 lebih kecil dari Ttabel yaitu 1,70113 dan nilai 

signifikansinya adalah 0,384 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapa disimpulkan bahwa tingkat 

likuiditas (current ratio) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

manajemen risiko pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2015-2017.  

Hasil ini menolak penelitian Nadia Yulandari D, Majidiah dan Vaya Juliana Dillak 

(2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Thitung sebesar 2,153 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil dari 0,05. Yang artinya tingkat likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka 

semakin tinggi juga pengungkapan yang dilakukan atas risiko perusahaan. Perusahaan dengan 

tingkat likuiditas tinggi cenderung mengungkapkan risiko secara luaskarena manajer 

mengatur current ratio mereka dan mengolah risiko likuiditas dibandingkan dengan manajer 

lain di perusahaan yang likuiditasnya rendah. Kemungkinan alasan lain untuk suatu hubungan 

yang positif adalah perusahaan mengungkapkan informasi risiko lebih lengkap karena 

memiliki lebih banyak analisis yang akan di informasikan kepada para stakeholder, sehingga 

dapat lebih memahami dan mengevaluasi kegiatan dan kinerja perusahaan.
24

 

3. Hipotesis III 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah company size (Total Aset) berpengaruh 

terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan property yang terdaftar di JII 

periode 2015-2017. Hasil analisa data pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah company size (ukuran perusahaan) berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan manajemen risiko yang diperoleh dari besarnya nilai Thitung adalah 2,029 lebih 

besar dari Ttabel yaitu 1,70113 dan nilai signifikansi 0,052 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa company size berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko 

pada perusahaan property yang terdaftar di JII periode 2015-2017. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Windy Gessy Anisa, Andri Pratiwi 

(2010) dan Nadia Yulandari Dkk (2016) dimana menurut Gessy hasilnya adalah nilai Thitung 

sebesar 2,204 dan nilai signifikansi 0,031 lebih kecil dari 0,05 yang artinya company size 

(ukuran perusahaan) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hasil 

pengujian ini sesuai dengan teori agency yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki 

biaya keagenan yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, untuk mengurangi biaya 

                                                           
22

 Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan,” Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Risk Management 

Disclosure, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 2016. hlm. 9. 
23

 Iin Manis Maidatul Jannah, “Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas, dan  Ukuran Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan Manajemen Risiko” Artikel ilmiah (Maret 2016) hlm., 16. 
24

 Nadhia Yulandari, Majidah, dan Vaya Juliana Dillak, “Pengungkapan Risiko Perusahaan: Karakteistik 

Perusahaan dan Corporate Governance” e-Proceeding of Management : vol.3, No. 3 December 2016, hlm. 7. 
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keagenan perusahaan besar akan memberikan informasi yang lebih luas dibandingkan 

perusahaan kecil. Hubungan positif yang signifikan konsisten dengan hipotesis yang diajukan 

yaitu semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak pula pengungkapan 

risikonya.
25

 

Hasil ini menolak penelitian Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan (2016) mereka 

mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap risk management 

disclosure dimana besar nilai koefisien regresi 0,002 dengan nilai signifikansi 0,692 lebih 

besar dari 0,05 sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap risk management 

disclosure. Perusahaan yang memiliki asset besar sangat dimungkinkan memiliki kegiatan 

usaha yang lebih banyak serta memiliki sumber daya lebih banyak.
26

 

 

4. Hipotesis IV 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan property yang terdaftar di JII 

periode 2015-2017. Analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini, 

maka dapat diketahui bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko, yang diperoleh dari besarnya  nilai Thitung -0,653 lebih kecil dari Ttabel yaitu 

1,70113 dan untuk taraf signifikansinya 0,519 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan manajemen. 

Hasil ini mendukung penilitian yang dilakukan oleh Zhearly Aulia Candra (2017) dan 

Windy Gessy Anisa dimana menurut penelitiannya Zhearly nilai signifikansi 0,461 lebih 

besar dari 0,05 dan Thitungnya 0,743 yang artinya bahwa tingkat profitsbilitas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hasil dari penelitian 

ini menolak penelitian Nadhia Yulandari Dkk yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas 

berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
27

 

 

5. Hipotesis V 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah apakah secara simultan variabel tingkat 

leverage, likuiditas, company size, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 

manajemen risiko pada perusahaan property yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 

2015-2017. Analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

nilai Fhitung 2,233 < Ftabel 2,66. Dan tingkat signifikannya 0,091 > 0,05. Artinya secara 

simultan tingkat leverage, likuiditas, company size, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Maka hipotesis kelima ditolak. 

Hasil ini menolak penelitian Zhearly Aulia C.D dimana hasil penelitiannya Fhitung 

sebesar 2,52 lebih besar di Ftabelnya. Yang artinya secara simultan variabel yang diteliti oleh 

Zhearly berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. 
28
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Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh pada pengungkapan 

manajemen risiko perusahaan yang di proksikan dengan Indeks Enterprice Risk Management 

(IERM) pada perusahaan property yangterdaftar di Jakarta Islamic Indeks periode 2015-2017. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis secara statistic menggunakan regresi liear 

berganda, maka dapat di simpulkan berikut: 

1. Tingkat leverage (DER) nilai signifikan dari variabel adalah 0,033 < 0,05 dan nilai t hitung 

variabel X1 -2,244 < t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel diatas 

bahwa pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan properti yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 tidak dipengaruhi oleh tingkat leverage 

(DER). 

2. Tingkat likuiditas (CR) nilai signifikannya adalah 0,384 > 0,05 dan nilai t hitung variabel 

X2 -0,884 < t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa 

pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan properti yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 tidak dipengaruhi secara signifikan oleh 

tingkat likuiditas (CR). 

3. Company size (Total Aset) nilai signifikan dari variabel adalah 0,052 > 0,05 dan nilai t 

hitung variabel X3 2,029 > t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel 

diatas bahwa pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan properti yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 dipengaruhi secara signifikan 

oleh tingkat Company Size (TA). 

4. Tingkat profitabilitas (ROA) nilai signifikan dari variabel adalah 0,519 > 0,05 dan nilai t 

hitung variabel X4 -0,653 < t-tabel yaitu 1,70113. Hal ini dapat disimpulkan dari tabel 

diatas bahwa pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan properti yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017 tidak dipengaruhi secara 

signifikan oleh tingkat profitabilitas (ROA). 

5. Secara simultan leverage, likuiditas, company size, dan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dimana nilainya diketahui Fhitung sebesar 2,233 

dengan Ftabel sebesar 2,66. Dengan demikian diketahui bahwa Fhitung 2,233 < Ftabel 2,66. 

Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko (PMR) pada perusahaan property 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Indexs (JII) periode 2015-2017. 

 

O. Saran  

Penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka selanjutnya peneliti menyampaikan 

saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil 

penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat diperluas lagi. Selain itu juga dapat menggunakan variabel-

variabel yang lebih banyak dan lebih variatif serta menambahkan periode-periode 

sebelumnya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat menguji signifikansi sektor industry, agar 

dapat diketahui tingkat pengungkapan manajemen risiko pada masing-masing sektor 

industry, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil dari suatu penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Harahap, Sofyan Safri. Analsis Kritis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 

Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

Pramana, Tony. Manajemen Risiko Bisnis. Jakarta: Sinar Ilmu, 2011. 
Sartono, Agus. Manajemen Keuangan, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000. 
Sofyan, Iban. Manajemen Risiko, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. 

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2012. 



20 

 

Tampubolon, Manahan P. Manajemen Keuangan (Finance Management). Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2013. 

Wijaya, Tony. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013. 

Iin Manis Maidatul Jannah, Ppengaruh Tingkat Laverage, Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. 

http://eprints.perbanas.ac.id/684/1/ARTIKEL%2520ILMIAH.pdf&ved=2ahUKEwjzyq

n1gaHhAhUBSX0KHaxYDvkQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3ClvvDhqUmuDNzv

vM9JDSh. 

La Ode Muhammad Ardiansyah dan Muhammad Akhyar Adnan, Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Enterprise Risk Management. 

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1472 

Nadhia Yulandari, Majidah, dan Vaya Juliana Dillak, “ Pengungkapan Risiko Perusahaan: 

Karakteistik Perusahaan dan Corporate Governance” e-Proceeding of Management : 

vol.3, No. 3 December 2016. 

Sulistyaningsih dan Barbara Gunawan, Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Risk 

Management Disclosure. http://journals.ums.ac.id/ index.php/reaksi/ 

article/download/1973/1394&ved=2ahUKEwi7_7WI_KDhAhXBMI8KHVFhCYgQFj

AIegQICBAB&usg=AOvVaw0Unvct5MgJw0TDUDqYzzyi 

Windi Gessy Anisa dan Andri Prastiwi, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Manajemen Risiko. https://scholar.google.co.id/scholar?q 

=analisis+factor+yang+mempengaruhi+pengungkapan+manajemen+risiko&hl=id&as_s

dt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3Ddpw2PSEyobkJ 

Yogi utomo dan anis Chariri,”Determinan Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Non-

Keuangan di Indonesia” Jurnal Akuntansi  Volume03,Nomor03, Tahun 2014.  
Zhearly Aulia Candra Dewi, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Manajemen Risiko pada Perusahaan Sektor Industri Dasar 

danKimia.http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/fileartikel/2017/99dd0 9f 

420541686ef18e888dee68ec4.pdf&ved=2ahUKEwi7_7WI_KDhAhXBMI8KHVFhCY

gQFjAGegQICRAB&usg=AOvVaw3T74PA8w48UOmxUkcPM2r0. 

 

http://britama.com/index.php/2013/03/sejarah-dan-profil-singkat-perusahaan/ 

http://eprints.perbanas.ac.id/684/1/ARTIKEL%2520ILMIAH.pdf&ved=2ahUKEwjzyqn1gaHhAhUBSX0KHaxYDvkQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3ClvvDhqUmuDNzvvM9JDSh
http://eprints.perbanas.ac.id/684/1/ARTIKEL%2520ILMIAH.pdf&ved=2ahUKEwjzyqn1gaHhAhUBSX0KHaxYDvkQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3ClvvDhqUmuDNzvvM9JDSh
http://eprints.perbanas.ac.id/684/1/ARTIKEL%2520ILMIAH.pdf&ved=2ahUKEwjzyqn1gaHhAhUBSX0KHaxYDvkQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3ClvvDhqUmuDNzvvM9JDSh
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1472
http://journals.ums.ac.id/
https://scholar.google.co.id/scholar?q
http://britama.com/index.php/2013/03/sejarah-dan-profil-singkat-perusahaan/

