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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengaruh komisaris 

independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan dengan manajemen risiko 

sebagai variabel moderasi pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di  Bursa 

Efek Indonesia Periode 2015-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasannya pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini 

ditolak. 

2. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Dengan demikian,  hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini ditolak. 

3. Manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini diterima. 

4. Komisaris iindependen iberpengaruh isignifikan iterhadap ikinerja 

ikeuangan idengan imanajemen irisiko isebagai ivariabel imoderasi. 

Dengan demikian,  hipotesis kedua (H4) pada penelitian ini diterima. 

5. Komite audit tidak iberpengaruh isignifikan iterhadap ikinerja ikeuangan 

idengan imanajemen irisiko isebagai ivariabel imoderasi. Dengan 

demikian,  hipotesis kedua (H5) pada penelitian ini ditolak. 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang dapat 

memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut : 
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1 Implikasi Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh komisaris 

independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan dengan 

manajemen risiko sebagai variabel moderasi. 

2 Implikasi praktek 

Hasil dari penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan kontribusi bagi 

manajerial untuk mengambil keputusan terkait risiko perusahaan serta 

memberi konstribusi bagi investor sebelum melakukan investasi dengan 

melihat good corporate governance dan manajemen risiko perbankan 

sebagai bahan untuk pertimbangan dalam rencana pengambilan keputusan 

investasi di perusahaan perbankan. 

5.3 Keterbatasan penelitian dan saran 

 Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang melekat 

dalam penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini serta saran untuk penelitian selanjutnya : 

1 Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 6 tahun yaitu tahun 

2015-2020, disarankan kepada penelitian sebelumnya dapat mengambil 

periode penelitian yang lebih panjang seperti periode 10 tahun penelitian. 

2 Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya dua komponen 

GCG yaitu variabel komisaris independen dan komite audit, disarankan pada 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel seperti struktur kepemilikan 

yang terdiri atas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing dan kepemilikan pablik. 
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3 Pada penelitian ini variabel moderasi yang digunakan hanya manajemen risiko 

yang diukur dengan risiko kredit. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

menggunakan variabel lain seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko mata 

uang asing dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


