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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
  

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisisdata dan 

pengujian mengenai Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian secara parsial variabel independen Ukuran Perusahaan 

terhadap variabel dependen Pengungkapan Enterprise Risk Management 

menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0,323 lebih tinggi dari taraf 

signifikansi yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel Ukuran 

Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan 

Enterprise Risk Management.  

b. Hasil penelitian secara parsial variabel independen Ukuran Dewan 

Komisaris terhadap variabel dependen Pengungapan Enterprise Risk 

Management menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0,078 lebih tinggi 

dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa 

variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Pengungkapan Enterprise Risk Management 

c. Berdasarkan koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai R Square 

adalah sebesar 0,064 atau sebesar 6,4% dan sisanya sebesar 93,6% dapat 

dijelaskan oleh variable-variabel lain diluar penelitian ini. 

V.2  Saran 

Bedasarkan hasil simpulan yang telah diuraikan, maka terdapat saran yang 

didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, 

sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. Serta diharapkan penelitian berikutnya dapat menggunakan 

sektor selain perbankan dan juga menambahkan variabel menggunakan 

periode penelitian berbeda sehingga hasil penelitian benar-benar 
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mempresentasikan hasil dengan lebih baik terhadap variabel dependen. 

Selain itu dalam melakukan self-assesment terhadap item-item 

pengungkapan manajemen risiko, diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat melakukannya lebih dari satu orang untuk memperkecil adanya 

asumsi pribadi yang bersifat subjektif.  

b. Bagi Perusahaan Sektor Perbankan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan Enterprise Risk 

Management. Penelitian ini diharapkan membantu pemangku 

kepentingan dalam perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas 

pengungkapan manajemen risiko, sehingga kualitas pengendalian 

internal perusahaan dan kualitas tata kelola perusahaan ikut serta 

meningkat. Dengan pengendalian internal yang baik maka fungsi 

pengawasan terhadap segala bentuk fraud dan risiko yang dihadapi akan 

meningkat, sehingga memperkecil kesempatan kejadian-kejadian 

merugikan tersebut terjadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pengendali perusahaan dalam membuat keputusan 

penanggulangan risiko yang lebih efektif dan efisien.  

c. Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor 

dan masyarakat yang berperan menjadi stakeholder perusahaan dalam 

memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap kualitas manajemen 

risiko perusahaan sehingga dapat menumbuhkan sifat kehati-hatian 

(prudence) dalam menginvestasikan sumber daya. 
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