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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan serta uji hipotesis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Pengujian variabel Ukuran Perusahaan yang diukur menggunakan Logaritma 

Natural Asset (LNAsset) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Risk Management Disclosure Bank 

Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode tahun 2017 hingga 2019, maka hipotesis penelitian ini terbukti dimana 

jika Ukuran Perusahaan meningkat maka Risk Management Disclosure akan 

mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.  

b. Pengujian variabel Leverage yang diukur menggunakan Debt Equity Ratio 

(DER) menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Risk 

Management Disclosure Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2017 hingga 2019. Artinya, jika 

Leverage mengalami peningkatan ataupun penurunan maka tidak akan 

mempengaruhi Risk Management Disclosure. Oleh karena itu, hipotesis 

penelitian ini tidak terbukti. 

c. Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang diukur menggunakan Net Profit 

Margin (NPM) menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

Risk Management Disclosure Bank Umum Konvensional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2017 hingga 2019. Artinya, 

jika Profitabilitas mengalami peningkatan ataupun penurunan maka tidak akan 

mempengaruhi Risk Management Disclosure. Oleh karena itu, hipotesis 

penelitian ini tidak terbukti. 
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V.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Investor  

 Bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk kegiatan 

investasi dengan melihat nilai risk management disclosure terkait seberapa 

besar pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas sebagai faktor-

faktor kinerja keuangan yang tentunya dapat menunjukkan apakah bank 

tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik/tidak dalam jangka 

panjang.  

b. Bagi Bank 

 Bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya diharapkan dapat 

meningkatkan return dengan cara meningkatkan kualitas kinerja manajerial 

perusahaan, sejalan dengan tegasnya peraturan manajemen risiko yang 

diterapkan, agar dapat meminimalisirkan risiko yang akan dihadapi suatu saat 

nanti.  

c. Bagi Masyarakat 

 Bagi para calon nasabah dan nasabah sebelum membuat keputusan untuk 

menempatkan dananya pada suatu Bank Umum Konvensional disarankan 

untuk membuat pertimbangan terlebih dahulu dengan memperhatikan nilai risk 

management disclosure dan faktor-faktor kinerja keuangan yang dimiliki Bank 

Umum Konvensional untuk mengetahui apakah bank tersebut mempunyai 

kinerja yang baik/tidak karena hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan 

bank dalam mengelola maupun menjaga dana pihak ketiga yang dimiliknya. 
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