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ABSTRAK

Ikhwan Ahmad Prayogo, 2014 : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tingkat
Profitabilitas terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko : (1) M. Yasser Arafat, S.E.,
Akt, M.M : (2) Diena Noviarini, M.MSi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan tingkat
profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik,
kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik dan tingkat profitabilitas. Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari
Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan tahunan industri perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2012. Sampel diambil dengan menggunakan
metode purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 20 selama periode 3
tahun (2010-2012). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi
berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan
manajemen pada pengungkapan manajemen risiko. Sementara kepemilikan institusi
domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik dan tingkat profitabilitas
tidak mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Kata kunci: Pengungkapan Risiko Manajemen, Struktur Kepemilikan dan Tingkat
Profitabilitas.
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ABSTRACT

Ikhwan Ahmad Prayogo, 2014: The Effect of Ownership Structure and The Level of
Profitability on The Disclosure of Risk Management : (1) M. Yasser Arafat, S.E., Akt,
M.M : (2) Diena Noviarini, M.MSi.

This study aimed to examine the effect of ownership structure and the level of
profitability on the disclosure of risk management. Independent variable in this study
is the management ownership, ownership of domestic institutions, foreign
institutional ownership, public ownership and the level of profitability. The dependent
variable in this study is the disclosure of risk management.

The sample used in this study is a secondary data derived from the Indonesian Stock
Exchange (BEI), the annual report of the banking industry in Indonesian Stock
Exchange listing of the years 2010-2012. Samples were taken by using purposive
sampling method. The samples used were 20 Bank over period of 3 years (2010-
2012). The method of analysis in this study using multiple regression.

The results of this study indicate that management ownership effect on risk
management disclosure. While ownership of domestic institutions, foreign
institutional ownership, public ownership and the level of profitability does not effect
the disclosure of risk management.

Keywords: Disclosure of risk management, ownership structure, profitability.
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