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ABSTRAK 

 

 

 
Dwi Pangestuti, 2017: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, 

dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perbankan 

Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014.  

 

Pembimbing: (I) Erika Takidah, S.E, M.Si; (II) Ratna Anggarini, SE., Akt., M.Si., 

CA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, ukuran 

dewan komisaris, dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan manajemen 

risiko perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2014. Ukuran perusahaan, 

ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik  

sebagai variabel independen, dan pengungkapan manajemen risiko sebagai 

variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan 

tahunan Bank Umum Syariah. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling 

dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah yang telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 

sebesar 5%.  

Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan 

publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen 

risiko, sementara ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Ukuran perusahaan, 

ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen 

risiko. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

publik mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan manajemen 

risiko sebesar 71,3%.  

 

 

 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan 

institusional, kepemilikan publik, dan pengungkapan manajemen risiko.  
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ABSTRACT 

 

 

 
Dwi Pangestuti, 2017: The Influence of Firm Size, Board Size, and Ownership 

Structure on Risk Management Disclosure on Syariah Banking in Indonesia 2011-

2014.  

 

Advisors: (I) Erika Takidah, S.E, M.Si; (II) Ratna Anggarini, SE., Akt., M.Si., CA.  

 

This research aimed to examine the influence of firm size, board size, and 

ownership structure on risk management disclosure on syariah banking in 

Indonesia 2011-2014. In this research, firm size, board size, institutional 

ownership, and public ownership as an independent variable, and risk 

management disclosure as the dependent variable.This research uses secondary 

data which is the annual report of syariah banking. The sample was selected by 

purposive sampling which are 10 syariah banking qualified in this research. This 

research conducts multiple linear regression analysis method to examine the 

hypothesis in the level of significance 5%. 

This research proves that firm size and public ownership have positive and 

significant influence on risk management disclosure, besides board size has 

negative and significant influence on risk management disclosure, whereas 

institutional ownership does not has influence on risk management disclosure. 

Firm size, board size, institutional ownership, and public ownership jointly or 

simultaneously have influence on risk management disclosure. The independent 

variable used in this research  such as firm size, board size, institutional 

ownership, and public ownership are able to explain the dependent variable 

which is risk management disclosure amounted to 71,3%. 

 

 

 

 

Keywords: firm size, board size, institutional ownership, public ownership, and 

risk management disclosure.  

 

 

 

 



 
 

v 
 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

 

 



 
 

vi 
 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT juga 

Rasulullah SAW karena atas berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi  dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, 

dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko” di waktu 

yang tepat. Skripsi  ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta.  

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu 

dan mendukung sehingga skripsi  ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

2. Rasulullah SAW atas uswah dan kecintaan terhadap umatnya.  

3. Orangtua dan keluarga yang tidak pernah henti memberikan dukungan baik 

moril maupun material, doa, motivasi, perhatian, dan kasih sayang kepada 

penulis.  

4. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta.  

5. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

6. Ibu Erika Takidah, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan 

sabar membimbing, memberikan arahan, ilmu, dukungan dan doa serta 

bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Ibu Ratna Anggarini, SE., Akt., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing II, 

yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, ilmu, dukungan dan 

doa serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

perkuliahan.  



 
 

viii 
 

9. Temen-teman seperjuangan khususnya Anis, Shintya, Bella, Ratna, dan 

seluruh teman S1 Akuntansi Reguler A 2012 atas kebersamaan dan 

dukungannya selama ini.  

10. Teman-teman yang selalu siap membantu dalam proses penyusunan skripsi 

ini khususnya Wahyu dan Achwal. 

11. Teman-teman Halaqah Muntijah yang terus menyemangati dan memberi 

dukungan serta doa. 

12. Teman-teman Semut Merah yang selalu siap untuk membantu dan senantiasa 

memberi semangat. 

13. Dan semua pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan berguna pada 

penelitian berikutnya.  

 

 

 

Jakarta,    Februari 2017 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 


