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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ERM 284 ,05 ,75 ,4792 ,12599 

Lev 284 17,29 192,28 72,9624 23,56977 

KMR 284 ,00 1,00 ,9472 ,22406 

Kon_Kep 284 ,03 1,00 ,5210 ,23551 

Uk_Per 284 11,24 14,88 13,1637 ,71287 

Uk_Dwn 284 2,00 11,00 4,9261 1,81615 

Valid N (listwise) 284     

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 
 Pada tabel deskritif statistik variabel implementasi Enterprise Risk 

Management (ERM) yang dihitung dengan membagi total implementasi dibagi 

total seluruh item penerapan memiliki nilai minimum sebesar 0,05 (SDPC atau 

OCBC Tbk. tahun 2017), nilai maksimum sebesar 0,75 (UNSP tahun 2014), dan 

nilai rata-rata sebesar 0,4792. Semakin tinggi nilai ERM maka akan semakin 

tinggi perusahaan tersebut dalam mengimplementasikan Enterprise Risk 

Management. Begitu juga sebaliknya jika semakin kecil nilai maka implementasi 

Enterprise Risk Management pada perusahaan tersebut akan semakin kecil. Jika 

dilihat dari nilai rata-rata, perusahaan sampel masih kurang dalam 

pengimplementasian Enterprise Risk Management.  
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 Variabel leverage (Leverage) yang dihitung dengan membagi antara total 

hutang dengan total aset memiliki nilai minimum sebesar 17,29 (ARTA atau 

Arthavest Tbk.tahun 2017), nilai maksimum sebesar 192,28 (BNBR atau Bakrie 

& Brothers Tbk. tahun 2016), dan nilai rata-rata sebesar 72,96. Semakin besar 

nilai leverage maka perusahaan tersebut semakin bergantung pada kewajibannya 

dalam menjalankan usahanya. Jika dilihat pada nilai rata-rata, perusahaan sampel 

masih banyak yang mengandalkan kewajiban dalam menjalankan bisnisnya. 

 Variabel KMR yang dihitung menggunakan dummy, nilai 0 digunakan 

untuk perusahaan sampel yang memiliki KMR bergabung dengan komite audit 

sedangkan nilai 1 digunakan untuk perusahaan sampel yang memiliki KMR 

berdiri sendiri. Perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata 0,94 atau 94% yang 

artinya perusahaan sampel sudah banyak yang memiliki KMR berdiri sendiri.  

 Variabel konsentrasi kepemilikan (Kon_Kep) dihitung dengan pembagian 

antara pemilik saham terbesar dengan total saham beredar. Nilai minimum 

variabel ini sebesar 0,03 (UNSP atau Bakrie Sumatera Plantations Tbk. tahun 

2013), nilai maksimum sebesar 1.00 (BRIS atau Bank BRI Syariah Tbk. tahun 

2017), dan nilai rata-rata sebesar 0,52. Nilai standar deviasi sebesar 0,23 yang 

lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data tersebar secara rata. 

 Variabel ukuran perusahaan (Uk_Per) yang dihitung dengan logaritma 

total aset dari perusahaan. Semakin tinggi nilai logaritma maka semakin tinggi 

juga total aset juga dari perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya jika semakin 

kecil nilai logaritma maka akan semakin juga total aset dari perusahaan tersebut. 

Nilai minimum variabel ini sebesar 11,24 atau sebesar  175.635.233.972 (BAPA 
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atau Bekasi Asri Pemula Tbk. tahun 2013), nilai maksimum sebesar 14,88 atau 

sebesar 750.319.671.000.000 (BBCA atau Bank Central Asia Tbk. tahun 2017), 

dan nilai rata-rata sebesar 13,16. Nilai standar deviasi sebesar 0,71 yang artinya 

lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya data tersebar secara rata. 

Variabel ukuran dewan (Uk_Dwn) yang dihitung dengan melihat toal dewan 

komisaris di dalam perusahaan sampel. Nilai minimal variabel ini sebesar 2 

(BABP atau Bank MNC Internasional Tbk. tahun 2017), nilai maksimum sebesar 

11 (AUTO atauAstra Otoparts Tbk. tahun 2013), dan nilai rata-rata sebesar 4,91. 

Nilai standar deviasi sebesar 1,81 yang artinya lebih kecil dari nilai rata-rata yang 

artinya data tersebar secara rata. 

 

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengatahui apakah hasil uji regresi tidak 

mengalami gejala yang mengganggu hasil uji regresi. Uij yang digunakan yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.  

 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis merupakan data yang berdistribusi normal. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,045 284 ,200
*
 ,991 284 ,079 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 

 Pada tabel normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0,200 artinya lebih tinggi dari nilai signifikan yang artinya data 

terdistribusi secara normal. 

 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah pada 

model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian ini penting 

untuk mengetahui tidak adanya kemiripan antar variabel independen dalam satu 

model. Multikolinieritas dapat diketahui dengan menggunakan Variance Inflatin 

Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Nilai toleransi dan nilai VIF berhubungan 

secara terbalik, artinya jika nilai tolerans rendah, maka nilai VIF tinggi. Jika nilai 

VIF dan nilai tolerance berada di sekitar 1 maka data tersebut bebas dari 

multikolinearitas. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,567 ,149  -3,809 ,000   

Lev ,001 ,000 ,096 1,569 ,118 ,753 1,328 

KMR -,046 ,030 -,081 -1,508 ,133 ,958 1,044 

Kon_Kep -,001 ,030 -,002 -,042 ,967 ,898 1,113 

Uk_Per ,083 ,013 ,468 6,331 ,000 ,512 1,953 

Uk_Dwn -,007 ,005 -,103 -1,532 ,127 ,617 1,620 
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a. Dependent Variable: ERM 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 

Berdasarkan data tabel multikolinearitas semua variabel memiliki nilai 

tolerance tidak lebih dari 1 dan memiliki nilai VIF tidak lebih dari angka 10, yang 

artinya data dalam penelitian ini lolos uji multikolinearitas. 

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas atau 

homoskedastisitas. Hasil pengujian ini dikatakan bebas heteroskedastisitas jika 

nilai signifikansi >0,05 

Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,230 ,085  2,712 ,007 

Lev 5,414E-005 ,000 ,020 ,292 ,770 

KMR -,016 ,017 -,056 -,922 ,357 

Kon_Kep -,008 ,017 -,030 -,470 ,639 

Uk_Per -,010 ,007 -,109 -1,305 ,193 

Uk_Dwn ,001 ,003 ,024 ,320 ,749 

 

Sumber: Data sekunder  yang diolah (2020) 

 
Pada tabel uji heteroskedastisitas semua variabel menunjukkan nilai 

signifikan >0,05, artinya data pada penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas. 
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4.2.4 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berkorelasi antar variabel penelitian. Pengujian ini menggunakan nilai Durbin-

Watson.  

Tabel 4.5. Hasil Uji Autokolerasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,472
a
 ,223 ,209 ,11205 1,744 

a. Predictors: (Constant), Uk_Dwn, KMR, Lev, Kon_Kep, Uk_Per 

b. Dependent Variable: ERM 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 
 

Pada tabel uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson 

sebesar 1,744. Nilai tersebut masih berada di antara 1,5-2,5 yang artinya data 

dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.3 Uji Model Fit 

Pengujian simultan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. 

Tabel 4.6. Hasil Uji Model Fit  

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 1,002 5 ,200 15,968 ,000

b
 

Residual 3,490 278 ,013   
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Total 4,492 283    

a. Dependent Variable: ERM 

b. Predictors: (Constant), Uk_Dwn, KMR, Lev, Kon_Kep, Uk_Per 

 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 
Berdasarkan tabel uji F didapatkan hasil F sebesar 15,968 dan nilai 

signifikan sebesar 0,000 yang artinya variabel leverage, komite manajemen risiko, 

konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris 

berpangaruh secara simultan terhadap implementasi Enterprise Risk Management. 

 

4.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Pengujian ini digunakan untuk  melihat seberapa jauh model dalam 

menjelaskan variabel independen.  

Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,472
a
 ,223 ,209 ,11205 

 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 
Berdasarkan pengujian kefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,209 atau 20,9% yang artinya variabel independen dapat 

menjelaskan 20,9% variasi variabel independen. Sedangkan sisanya 79,1% 

dijelaskan oleh model di luar penelitian.  
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4.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

indpenden terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan kesimpulan 

menggunakan nilai sig. Jika nilai sig dibawah 0,05 maka hipotesis diterima.  

Tabel 4.8. Hasil Uji Hipotesis 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig./2 Kesimpu

lan 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,567 ,149  -3,809 ,000 ,000  

Lev ,001 ,000 ,096 1,569 ,118 - Ditolak 

KMR -,046 ,030 -,081 -1,508 ,133 ,056 Ditolak 

Kon_Kep -,001 ,030 -,002 -,042 ,967 ,480 Ditolak 

Uk_Per ,083 ,013 ,468 6,331 ,000 ,000 Diterima 

Uk_Dwn -,007 ,005 -,103 -1,532 ,127 - Ditolak 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

 
Berdasarkan tabel uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Leverage memiliki nilai sig sebesar 0,118 dengan nilai 

koefisien regresi beta sebesar 0,001 Dengan nilai sig diatas 0,05 maka 

bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat Leverage  tidak berpengaruh 

terhadap tingkat tingkat penerapan Enterprise Risk Management. 

2. Variabel KMR memiliki nilai sig/2 sebesar 0,056 dengan nilai koefisien 

regresi beta sebesar -0,046. Dengan nilai sig diatas 0,05 maka bisa 

ditarik kesimpulan bahwa KMR yang berdiri sendiri tidak berpengaruh 

terhadap tingkat tingkat penerapan Enterprise Risk Management. 

3. Variabel Kon_Kep memiliki nilai sig/2 sebesar 0,480 dengan nilai 

koefisien regresi beta sebesar -0,001. Dengan nilai sig diatas 0,05 maka 
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bisa ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan saham yang terkonsentrasi 

tidak berpengaruh terhadap tingkat tingkat penerapan Enterprise Risk 

Management. 

4. Variabel Uk_Per memiliki nilai sig/2 sebesar 0,000 dengan nilai 

koefisien regresi beta sebesar 0,083. Dengan nilai sig dibawah 0,05 

maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap tingkat tingkat penerapan Enterprise Risk Management. 

5. Variabel Uk_Dwnmemiliki nilai sig sebesar 0,127 dengan nilai 

koefisien regresi beta sebesar -0,007. Dengan nilai sig diatas 0,05 maka 

bisa ditarik kesimpulan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap tingkat tingkat penerapan Enterprise Risk 

Management. 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Leverage terhadap Tingkat Penerapan Enterprise Risk 

Management 

Berdasarkan pengujian hipotesis, tingkat leverage dalam suatu perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap implementasi Enterprise Risk Management. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil sig sebesar 0,118 dengan nilai koefisien regresi beta 

sebesar 0,001. Artinya tinggi rendahnya rasio leverage sebuah perusahaan tidak 

mempengaruhi perusahaan sampel dalam implementasi Enterprise Risk 

Management.  
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Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan 

Prastiwi(2010), Hassan(2009) yang menjelaskan bahwa jika rasio leverage sebuah 

perusahaan semakin tinggi maka untuk menjaga kepercayaan dari kreditor 

maupun investor, sebuah perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan 

yang baik. Implementasi manajemen risiko atau Enterprise Risk Management 

adalah salah satu hal yang harus dilakukan secara serius untuk menjaga 

keberlangsungan sebuah perusahaan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijananti(2013) yang menjelaskan 

bahwa tinggi rendahnya rasio leverage  tidak mempengaruhi implementasi 

Enterprise Risk Management pada sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan 

semakin tinggi rasio leverage maka perusahaan tersebut lebih bergantung kepada 

kreditor. Dalam kondisi ini perusahaan akan cenderung mengungkapkan 

manajemen risiko dengan lebih hati-hati. Hal ini dikarenakan leverge yang tinggi 

akan membuat para investor ragu dalam mengambil keputusan. Penerapan 

manajemen risiko perusahaan tidak hanya beracuan dari sisi keuangan saja, 

namun juga memperhatikan dari sisi non keuangan. Oleh karena itu penerapan 

manajemen risiko perusahaan belum tentu lebih serius dilakukan oleh perusahaan 

karena banyak pertimbangan dalam menjalankan manajemen risiko. 
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4.6.2 Pengaruh Komite Manajemen Risiko terhadap Tingkat Penerapan 

Enterprise Risk Management 

Berdasarkan pengujian hipotesis, keberadaan KMR yang terpisah dari 

komite audit dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap implementasi 

Enterprise Risk Management. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai sig/2 sebesar 

0,40 dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -0,053. Artinya keberadaan KMR 

yang terpisah dengan komite audit sebuah perusahaan tidak mempengaruhi 

mempengaruhi perusahaan sampel dalam implementasi Enterprise Risk 

Management.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian milik Agista dan Mimba(2017) 

yang menjelaskan bahwa komite manajemen risiko yang berdiri sendiri memiliki 

kebebasan dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola manajamen risiko 

sebuah perusahaan. Komite manajemen risiko yang berdiri sendiri harapannya 

akan lebih fokus dalam melakukan evaluasi pada seluruh aspek pengelolaan 

manajemen risiko karena hanya terfokus dalam satu tugas pokok. Selain itu 

komite manajemen risiko yang berdiri sendiri juga tidak akan terbebani tugas dari 

divisi lain karena mereka hanya akan terfokus pada pengelolaan manajemen risiko 

perusahaan. 

Namun penelitian ini sejalan dengan Jatiningrum dan Fauzi (2009) yang 

menjelaskan bahwa keberadaan KMR pada sebuah perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap implementasi Enterprise Risk Management. Berdasarkan hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko tidak dipengaruhi oleh 

keberadaan komite manajemen risiko yang terpisah maupun tidak  karena anggota 
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dari komite manejemen risiko perusahaan sampel masih menjabat sebagai anggota 

dewan maupun komite lainnya yang ada di dalam perusahaan maupun di 

perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya penerapan dan 

pengawasan manajemen risiko perusahaan.  

 

4.6.3 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Tingkat Penerapan 

Enterprise Risk Management 

Berdasarkan pengujian hipotesis, kepemilikan yang terkonsentrasi  dalam 

suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap implementasi Enterprise Risk 

Management. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai sig/2 sebesar 0,323 dengan 

nilai koefisien regresi beta sebesar -0,012. Artinya kepemilikan yang 

terkonsentrasi  dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan sampel 

dalam implementasi Enterprise Risk Management.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian milik Sari (2013) yang 

menjelaskan bahwa kepemilikan saham sebuah perusahaan yang terkonsentrasi 

akan meningkatkan implementasi Enterprise Risk Management. Kepemilikan 

saham terbesar dalam sebuah perusahaan akan membawa banyak tuntutan kepada 

manajemen. Pemilik saham terbesar akan memberi tuntutan yang lebih kuat 

kepada manajemen untuk mengimplementasi Enterprise Risk Managementsecara 

lebih serius karena Enterprise Risk Managementadalah bagian dari tata kelola 

perusahaan yang baik.  

Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Kinasih(2016) yang 

menjelaskan bahwa kepemilikan saham yang terkonsentrasi tidak mempengaruhi 
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tingkat penerapan manajemen risiko perusahaan. Pemilik saham terbesar tidak 

berarti bahwa perusahaan akan memfokuskan perhatian hanya kepada penerapan 

manajemen risiko saja. Fokus manajemen tetap untuk menjaga kinerja perusahaan 

agar tetap menghasilkan di masa depan. Pemilik saham terbesar hanya akan 

memberi dorongan kepada manajemen untuk lebih serius dalam menjalankan tata 

kelola perusahaan yang baik, namun kinerja manajemen untuk mengelola tata 

kelola perusahaan, kembali lagi ke manajemen itu sendiri apakah dengan adanya 

kepemilikan yang terkonsentrasi mereka akan semakin termotivasi untuk 

melaksanakan dengan serius atau semakin tertekan karena mendapatkan tekanan 

yang besar dari pemilik saham terbesar. 

 

4.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Penerapan 

Enterprise Risk Management 

Berdasarkan pengujian hipotesis, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

implementasi Enterprise Risk Management. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai 

sig/2 sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 0,093. Artinya 

ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan sampel dalam implementasi 

Enterprise Risk Management.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Handayani dan Yanto (2013) 

yang menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin serius 

juga implementasi Enterprise Risk Management. Semakin besar perusahaan 

biasanya akan mendapat tanggung jawab yang besar dari investor, kreditor, 

ataupun pemerintah. Semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan 
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tersebut menginginkan keamanan atau jaminan dari berbagai hal yang mereka 

investasikan dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar cenderung 

menggunakan praktek tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalisir 

risiko perusahaan. Oleh karena itu implementasi Enterprise Risk Management 

dalam perusahaan yang besar harus lebih serius dalam pelaksanaannya.  

 

4.6.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tingkat Penerapan 

Enterprise Risk Management 

Berdasarkan pengujian hipotesis, ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap implementasi Enterprise Risk Management. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil nilai sig sebesar 0,042 dengan nilai koefisien regresi beta sebesar -0,009. 

Artinya ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi perusahaan sampel dalam 

implementasi Enterprise Risk Management.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian milik Jatiningrum dan Fauzi 

(2009) yang menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris akan mempengaruhi 

tingkat implementasi Enterprise Risk Management. Semakin banyak anggota 

diharapkan akan semakin baik karena akan menimbulkan berbagai macam opini 

dan pemikiran berbeda-beda. Dengan banyaknya opini dan informasi yang ada 

harapannya akan meningkatkan penilaian mengenai kinerja manajemen risiko 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris dalam 

sebuah perusahaan tidak mempengaruhi penerapan manajemen risiko perusahaan. 

Dewan komisaris memiliki berbagai bidang pengawasan di dalam perusahaan. 
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Fokus mereka bukan hanya pada penerapan manajemen risiko. Fokus mereka 

untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan 

perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


