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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh 

leverage, ukuran perusahaan, komite audit, jumlah dewan komisaris, 

frekuensi rapat dewan komisaris, kualitas auditor, dan jenis industri terhadap 

pengungkapan risiko. Berikut kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan : 

1. Variabel leverage memiliki nilai signifikansi dari pengujian regresi 

hipotesis pertama sebesar 0,282 > 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis 

pertama ditolak, leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

risiko Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Yunifa (2017), 

Oliveira et al., (2011) dan Irawati (2013). 

2. Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan Amran et al., (2009), Wardhana  

(2013) dan Suhardjanto et al., (2012). 

3. Jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

Hipotesis ketiga yang terdapat dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini 

tidak konsisten dengan Taures (2011), Elzahar dan Hussainey (2012) 

serta Amran et al., (2009). 
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4. Variabel komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko. Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hasil pengujian 

ini konsisten dengan penelitian Oktarina (2015) dan Syaifurakhman 

(2016). 

5. Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko. Hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini tidak 

konsisten dengan penelitian Suhardjanto et al., (2012), Syaifurakhman 

(2016) dan Wicaksono (2017). 

6. Hipotesis keenam yaitu frekuensi rapat dewan komisaris memiliki 

pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Secara empiris, 

hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian Utomo dan Chariri (2014) serta Suhardjanto et al., 

(2012). 

7. Kualitas auditor berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Hipotesis 

ketujuh dalam penelitian ini secara empiris diterima. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian Mokhtar dan Mellett (2013), Oliveira et al., (2011) 

dan Al-Shammari (2014). 

5.2 Saran 

Setelah menganalisis hasil penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan penulis bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut  : 

penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain 

yang diduga mampu mempengaruhi pengungkapan risiko dalam laporan 
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tahunan, misalnya profitabilitas dan likuiditas. Hal ini guna meningkatkan 

nilai koefisien determinasi model penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


