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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh proporsi komisaris 

independen, konsentrasi kepemilikan, keberadaan Chief Risk Officer dan Risk Management 

Committee serta ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Enterprise Risk Management pada 

perusahaan manufaktur yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014. 

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan 

jumlah populasi sebesar 142 perusahaan dan sampel sebesar 94 perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, 

chief risk officer (CRO) dan risk management committee (RMC) serta ukuran perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM). Hasil 

penelitian secara parisal menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM), konsentrasi kepemilikan 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM), chief risk 

officer(CRO) dan risk management committee (RMC) tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan enterprise risk management (ERM) dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM). 

Kata kunci :proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, CRO dan RMC, ukuran 

perusahaan dan pengungkapan enterprise risk management (ERM). 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the effect of the proportion of independent 

directors, concentration of ownership, the presence of the Chief Risk Officer and Risk 

Management Committee as well as the size of the companies on the disclosure of Enterprise 

Risk Management on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange year 

period 2012-2014. This study uses a sample selection techniques using purposive sampling with 

a population of 142 companies and a sample of 94 companies. The results of this study showed 

that simultaneous variable independent directors, ownership concentration, chief risk officer 

(CRO) and risk management committee (RMC) as well as firm size simultaneously on the 

disclosure of enterprise risk management (ERM). The results parisal showed that the 

proportion of independent commissioners negatively affect the disclosure of enterprise risk 

management (ERM), the concentration of ownership has no effect on the disclosure of 

enterprise risk management (ERM), chief risk officer (CRO) and risk management committee 

(RMC) has no effect on the disclosure of enterprise risk management (ERM) and the size of the 

effect on the company's disclosure of enterprise risk management (ERM). 

Keywords : proportion of independent directors, concentration of ownership, CRO and RMC, 

size of the companies and ERM. 
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PENDAHULUAN 

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko yang timbul dari kegiatan 

operasional perusahaan.  Manajemen risiko menjadi semakin berkembang setelah terjadinya 

kegagalan ekonomi dunia karena sistem pengawasan yang kurang memadai. Manajemen risiko 

mulai berkembang akhir-akhir ini setelah ekonomi dunia mengalami kegagalan dalam usahanya 

karena sistem pengawasan yang kurang memadai. Di Indonesia manajemen risiko mulai 

diterapkan pada perbankan dengan diterbitkannya peraturan yang mengharuskan semua bank 

melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko perusahaan yang terintegrasi atau enterprise 

risk management (ERM) adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola risiko 

melalui proses identifikasi dan pengukuran risiko  serta melakukan monitor dan evaluasi 

pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh perusahaan. Adanya Enterprise Risk 

Management memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi ini secara financial dan 

nonfinancial  kepada pihak luar tentang profil risiko dan juga berfungsi sebagai sinyal 

komitmen mereka untuk manajemen risiko (Hoyt dan Lienberg, 2010). 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM) salah satunya hasil penelitian 

Ardiansyah dan Adnan (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan jumlah dewan 

komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM), selain itu 

hasil penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa risk management committee (RMC), ukuran 

perusahaan dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk 

management (ERM). Hasil penelitian Syifa’ (2013) menunjukkan ukuran perusahaan, 

konsentrasi kepemilikan dan chief risk officer (CRO) berpengaruh terhadap pengungkapan 

enterprise risk management (ERM). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

apakah proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, keberadaan CRO dan RMC, 

serta ukuran perusahaan  berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Risiko dan Pengungkapan Risiko 

Pengertian manajemen risiko menurut Australia/New Zealand Standards (1999), 

manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, 

menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, dan mengkomunikasikan risiko yang 

berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi atau proses dengan tujuan perusahaan mampu 

meminimasi kerugian dan memaksimumkan kesempatan. Implementasi dari manajemen risiko 

ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat 

keputusan untuk mengatasi risiko tersebut. 

Menurut  Hendriksen (1997) pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai 

penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar 

modal efisien. Wolk dan Tearney (1997) menyatakan pengungkapan mencakup penyediaan 

informasi yang  diwajibkan  oleh  badan  berwenang  maupun yang  secara sukarela dilakukan  

perusahaan. 

Ada 2 ungkapan dalam pelaporan keuangan tahunan yang telah ditetapkan oleh 

Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Bapepam Nomor Kep-134/BL/2006 

dan Ikatan Akuntansi Indonesia tentang Kewajiban Penyampaian, 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 
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memberikan  informasi  akuntansi  dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk 

pengambilan keputusan oleh investor dan pengguna laporan keuangan. 

 

Dasar pemikiran enterprise risk management adalah bahwa setiap entitas, baik yang 

berbentuk korporasi-berorientasi laba, maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nir-

laba, serta badan pemerintah yang berorientasi kepentingan publik, dibentuk dan dikelola untuk 

memberikan atau menghasilkan nilai bagi para stakeholder-nya Apapun entitas bisnisnya, 

semua menghadapi banyak risiko yang jika tidak diindetifikasi dan diintegrasikan dalam 

strategi bisnis secara keseluruhan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan perusahaan atau 

terjadinya kegagalan bisnis. Perusahaan yang menghindari risiko akan kehilangan kesempatan 

dan sulit untuk berhasil dalam jangka panjang.  Seiring dengan perkembangan perekonomian 

profil risiko semakin beragam, hal tersebut menyulitkan perusahaan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Enterprise risk 

management merupakan framework bagi manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dan 

resiko-resiko yang terkait serta peluang yang ada dengan efektif, sehingga meningkatkan 

kapasitasnya untuk membangun nilai. 

The Institute Of Intern Auditor mendefinisikanenterprise risk management sebagai 

proses yang terstruktur, konsisten dan berkelanjutan secara keseluruhan dalam organisasi untuk 

mengidentifikasi, menentukan respon dan pelaporan kesempatan dan ancaman yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan. Australia/New Zealand Standard mendefinisikan enterprise 

risk management sebagai budaya, proses dan struktur yang diarahkan menuju manajemen 

efektif atas potensi kesempatan dan pengaruh merugikan. 

Komisaris Independen dan Pengungkapan Risiko 

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak terafiliasi, 

yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham 

pengendali, anggota direksi, anggota direksi dan dewan komisaris lain serta perusahaan itu 

sendiri. Dengan adanya komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan 

terhadap perusahaan tersebut karena tidak terafiliasi Berdasarkan peneilitian Ardiansyah dan 

Adnan (2014) jumlah dewan komisaris berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig sebesar 

0,013. Maka, hipotesis yang dikemukakan adalah : 

(H1) : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif pada pengungkapan enterprise 

risk management. 

 

Konsentrasi Kepemilikan dan Pengungkapan Risiko 

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara 

dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara continenal Europe. 

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian 

kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang 

relatif dominan dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). Konsentrasi kepemilikan dapat 

menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang 

besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk 

mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen (Hubert dan Langhe 2002). 

Hasil penelitian Syifa’ (2013) menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai sig 

sebesar 0,039. Handayani dan Yanto (2013) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh terhadap enterprise risk management dengan nilai sig sebesar 0,001. Maka, 

hipotesis yang dikemukakan adalah  

(H2) : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif pada pengungkapan enterprise risk 

management. 

 

Chief Risk Officer (CRO) dan Pengungkapan Risiko 



Chief Risk Officer (CRO) merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam  mengadopsi ERM. Peran CRO adalah bekerja sama dengan 

manajer perusahaan lain untuk mendirikan sebuah manajemen risiko yang efektif, efisisen dan 

menyebarluaskan informasi risiko untuk seluruhperusahaan (Saeidi et al., 2012). Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2011) menjelaskan Risk Management Committee atau 

komite pemantau risiko adalah organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan 

dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Penelitian Sari 

(2013) variabel RMC menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 0,001, Handayani dan 

Yanto (2013) menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 yang berarti signifikan. Selain itu penelitian 

Syifa’ (2013) menunjukkan bahwa variabel CRO berpengaruh secara signifikan dengan hasil 

sig sebesar 0,038. Maka, hipotesis yang diajukan adalah : 

(H3) : Keberadaan chief risk officer dan risk management committee berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan enterprise risk management. 

 

Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Risiko 

Sudarmadji dan Sularto (2007) menjelaskan besarnya ukuran perusahaan dapat 

dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva 

maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 

perputaran pendapatan dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar jangkauan 

pemasaran. Semakin besar perusahaan semakin banyak pula kepentingan dan risiko yang 

dihadapi. Oleh karena itu perusahaan dengan skala besar lebih banyak mengungkapkan risiko 

dibanding perusahaan kecil, sehingga perusahaan tersebut dapat memitigasi risiko yang 

dihadapi sekaligus memanfaatkan risiko tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Berdasarkan hasil penelitian Syifa’ (2013), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil 

penelitian Handayani dan Yanto (2013) menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai sig 

sebesar 0,011. Maka, hipotesis yang diajukan adalah 

(H4) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan enterprise risk 

management. 

 

METODE PENELITIAN 

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

laporan tahunan perusahaan manufaktur periode tahun 2012-2014 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 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. 

 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, nilai minimum, 

nilai maksimum dan standar deviasi. Penggunaan analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui 
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tingkat pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM), proporsi komisaris independen, 

konsentrasi kepemilikan, Chief Risk Officer (CRO) dan Risk Management Committee (RMC) 

serta ukuran perusahaan. 

Tabel 1 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ERM 282 .194 .778 0.5480 0.093590 

KI 282 20.000 80.000 39.1078 10.556259 

KK 282 10.170 98.180 50.9034 22.969612 

CRO 282 0.000 1.000 0.0993 .299584 

SIZE 282 4.025 9.614 6.3193 .827670 

Valid N (listwise) 282     
 

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah perusahaan manufaktur selama 

periode tahun 2012-2014 (N) sebanyak 282 perusahaan. Nilai minimum sebesar 0,194 

menunjukkan perusahaan dengan pengungkapan enterprise risk management terendah dan nilai 

maximum sebesar 0,778 menunjukkan perusahaan dengan pengungkapanenterptise risk 

management tertinggi. Pengungkapan  enterprise risk management (ERM) dari sampel 

perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,548 atau sebesar 54,8%. Hal ini  menunjukkan 

bahwa tingkat pengungkapan enterprise risk management di perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2012-2014 masih tergolong rendah.  

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

Enterprise Risk Management (ERM) berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, 

heteroskedastisitas dan multikolinearitas. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Teknik analisis 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 managementadalah 

tekik analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 

2011). 
Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .503 .046  10.875 .000   

KI -.001 .001 -.161 -2.747 .006 .973 1.028 

KK -.0004 .000 -.098 -1.664 .097 .971 1.030 

SIZE .019 .007 .167 2.846 .005 .975 1.025 

CRO .021 .018 .066 1.131 .259 .975 1.025 



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .503 .046  10.875 .000   

KI -.001 .001 -.161 -2.747 .006 .973 1.028 

KK -.0004 .000 -.098 -1.664 .097 .971 1.030 

SIZE .019 .007 .167 2.846 .005 .975 1.025 

CRO .021 .018 .066 1.131 .259 .975 1.025 

a. Dependent Variable: ERM  

 

     

 

1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk 

Management (ERM) 
Berdasarkan uji t statistik pada tabel 2 menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 

0,006 atau 0,006 < 0,05 dengan t hitung sebesar -2,747 dinyatakan dengan tanda negatif 

menunjukkan pengaruh negatif. Koefisien negatif menunjukkan bahwa jika variabel proporsi 

komisaris independen = 1 maka variabel pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) = 

0. Hal tersebut berarti jika terjadi kenaikan proporsi komisaris independen maka akan disertai 

dengan kecenderungan penurunan pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM).   

Berbeda dengan hasil penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management. Alasan dari pengaruh negatif 

ini disebabkan oleh level independensi komisaris independen yang tidak jelas karena komisaris 

independen tidak diikutsertakan dalam pembuatan keputusan sehari-hari (Subramaniam, et al., 

2009). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Meizaroh dan Lucyanda (2011) 

yang menyatakan proporsi komisaris independen yang semakin besar akan memungkinkan 

meningkatnya ide atau pendapat sehingga dapat memunculkan konflik internal yang semakin 

besar. Ukuran dewan yang besar juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan 

karena harus menyatukan berbagai pandangan dan pendapat anggota (Namoga, 2010). 

Pembentukan komisaris independen kemungkinan hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi 

sehingga tidak mempertimbangkan kualitas dan kemampuannya. 

 

2. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk 

Management (ERM) 

Hasil uji t statistik untuk variabel konsentrasi kepemilikan pada tabel 2 menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,097 menunjukkan bahwa tidak adanya 

pengaruh konsentrasi kepemilikan  terhadap pengungkapan enterprise risk management (ERM).  

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil signifikan 

sebesar 0,039 (Syifa’, 2013). Selain itu hasil penelitian Sari (2013) juga menunjukkan hasil 

yang signifikan dengan nilai sig 0,001 yang dinyatakan dengan tanda positif.  Hal ini 

disebabkan oleh dengan kepemilikan yang menyebar umumnya memberikan kemudahan pada 

stakeholder dalam mengakses atau memperoleh informasi tentang perusahaan termasuk 

informasi terkait risiko yang dihadapinya selain itu  dengan  atau  tanpa  pengungkapan  risiko  

yang  rinci  dalamannualreport,stakeholderstetap dapat memperoleh informasi risiko yang 

dihadapi perusahaan (Utomo dan Chariri, 2014). 

 

3. Pengaruh Chief risk officer (CRO) dan risk management committee (RMC Terhadap 

Pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) 
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Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.8 menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan yaitu sebesar 0,259. Hal ini menunjukkan bahwa adanya chief risk officer 

(CRO) dan risk management committee (RMC) tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan enterprise risk management (ERM). Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dari penelitian sebelumnya dengan signifikansi 0,038 (Syifa’, 2013). Perbedaan ini 

terjadi karena dalam penelitian ini menggabungkan variabel chief risk officer (CRO) 

dan risk management committee (RMC) yang terpisah dari komite audit.Chief risk 

officer (CRO) dan risk management committee (RMC) merupakan komite yang 

dibentuk oleh dewan direksi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola risiko perusahaan. Salah satu komite yang dibentuk dewan 

komisaris adalah komite audit. Peran pengawasan manajemen risiko pada umumnya 

dibebankan kepada komite audit (Krus dan Orowitz, 2009). Ada kemungkinan bahwa 

komite pengawasan akan didirikan hanya untuk menciptakan image dari luar (Harrison, 

1987).  
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management 

(ERM) 

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.8 menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 

sebesar 0,005 atau 0,005 < 0,05 dengan t hitung sebesar 2,846 dinyatakan dengan tanda positif 

menunjukkan pengaruh positif. Koefisien positif menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 

terhadap variabel ukuran perusahaan maka akan disertai dengan kenaikan variabel enterprise 

risk management. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sari (2013) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,011 dan t hitung sebesar 2,567 dinyatakan dengan tanda positif. Selain 

itu, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ardiansyah dan Adnan (2014) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,013 dan t hitung sebesar 1,994 dinyatakan dengan tanda positif. Hal 

ini disebabkan oleh semakin besar perusahaan maka semakin kompleks pula perusahaan 

tersebut. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perusahaan maka risiko perusahaan pun 

akan meningkat sehingga diperlukan pengungkapan risiko untuk menjaga reputasi perusahaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

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 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. 

 

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.  
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