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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, 

konsentrasi kepemilikan, chief risk officer (CRO) dan risk management committee 

(RMC), serta ukuran perusahaan terhadap pengungkapan enterprise risk management 

(ERM). Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah perusahaan manufaktur 

selama periode tahun 2012-2014 sebanyak 282 perusahaan menunjukkan nilai mean 

sebesar 0,548 atau sebesar 54,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan 

Enterprise Risk Managemnt (ERM) di perusahaan manufaktur selama periode tahun 

2012-2014 masih tergolong rendah.  

2. Variabel komisaris independen dalam penelitian  ini berpengaruh signifikan secara 

negatif terhadap terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management 

(ERM).Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) 

ditolak. Hal ini terjadi karena proporsi dewan komisaris yang besar akan 

memperlambat proses pengambilan keputusan karena harus menyatukan berbagai 

pandangan dan pendapat anggota (Namoga, 2010), selain itu terdapat kemungkinan 

bahwa pembentukan komisaris independen dilakukan hanya untuk memenuhi 

regulasi. 

3. Variabel konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM). Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap 
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pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) ditolak. Hal ini terjadi karena 

dengan kepemilikan yang menyebar umumnya memberikan kemudahan pada 

stakeholder dalam mengakses atau memperoleh informasi tentang perusahaan 

termasuk informasi risiko yang dihadapi. 

4. Variabel Chief Risk Officer (CRO) dan Risk Management Committee (RMC) dalam 

penelitian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management 

(ERM). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Chief Risk Officer 

(CRO) dan Risk Management Committee (RMC) berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) ditolak. Hal ini terjadi karena 

peran dari Risk Officer (CRO) dan Risk Management Committee (RMC) dapat 

dijalankan oleh komite audit.  

5. Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap 

pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM). Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) diterima. Artinya, semakin 

besar perusahaan maka semakin kompleks perusahaan tersebut sehingga diperlukan 

pengungkapan risiko untuk menjaga reputasi perusahaan. 
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5.2 Saran  

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri yaitu perusahaan 

manufaktur sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi dengan industri lain.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel dan tiga periode untuk 

menguji pengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management 

(ERM).diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain 

yang mempengaruhi pengungkapan enterprise risk management (ERM) serta 

menambah periode tahun penelitian. 

3. Perusahaan dengan ukuran yang besar sebaiknya melakukan pengungkapan 

enterprise risk management (ERM) karena dengan semakin besarnya 

perusahaan maka semakin kompleks pula perusahaan tersebut sehingga 

memerlukan pengendalian risiko yang lebih efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


