
50 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat leverage, KMR 

yang berdiri sendiri, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan ukuran 

dewan komisaris terhadap implementasi Enterprise Risk Management. 

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat rasio Leverage tidak mempengaruhi tingkat penerapan Enterprise 

Risk Management. Penelitian 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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2. KMR yang terpisah dengan komite audit tidak mempengaruhi tingkat 

penerapan Enterprise Risk Management. 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 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.  

3. Kepemilikan yang terkonsentrasi tidak mempengaruhi tingkat penerapan 

Enterprise Risk Management. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

milik Kinasih(2016) yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham yang 

terkonsentrasi tidak mempengaruhi penerapan manajemen risiko. Pemilik 

saham terbesar tidak berarti bahwa perusahaan akan memfokuskan 

perhatian manajemen 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 
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termotivasi untuk melaksanakan dengan serius atau semakin tertekan 

karena mendapatkan tekanan yang besar dari pemilik saham terbesar. 

4. Ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat penerapan 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 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. 

5. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat penerapan 

Enterprise Risk Management. Dewan komisaris memiliki berbagai bidang 

pengawasan di dalam perusahaan. Fokus mereka bukan hanya pada 

penerapan manajemen risiko. Fokus mereka untuk memastikan aktivitas 

perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan perusahaan. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan variabel lain 

yang lebih menjelaskan variabel dependen seperti kepemilikan 
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institusional atau ukuran KAP karena variabel leverage, KMR, 

konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris 

hanya menjelaskan variabel dependen sebesar 21% dan sisanya dijelaskan 

oeh variabel lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


