
43 
 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Statistik Deskriptif 

 Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis 

statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran atau deskripsi variabel-variabel 

dalam penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpukan dari laporan keuangan 

seluruh perusahaan periode 2010-2014, diperoleh 82 perusahaan yang memenuhi 

kriteria untuk sampel penelitian. Kemudian dari 82 sampel tersebut, sebanyak 10 

sampel dibuang atau dikeluarkan untuk memenuhi asumsi klasik yang mendasari 

regresi linier berganda, sehingga sampel yang tersisa untuk menguji hipotesis 

berjumlah 72 sampel. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif yang berisi 

karakteristik sampel penelitian berupa jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, rata-rata, dan standar deviasi : 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

IDK 72 0,30 0,80 0,46 0,12 

BOARD 72 2,00 10,00 4,63 1,80 

FINEX 72 1,00 5,00 2,36 1,01 

INST 72 0,05 1,00 0,64 0,21 

BLOCK 72 1,00 9,00 2,39 1,58 

LEV 72 0,09 1,47 0,61 0,25 

INTCOV 72 -9,69 80,91 5,25 12,65 

SIZE 72 11,32 18,77 15,56 1,60 

 
         

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 
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 Berdasarkan tabel 4.1 dari 72 perusahaan yang menjadi sampel, 

didapatkan nilai rata-rata (mean) untuk variabel Independensi Dewan Komisaris 

(IDK) sebesar 0,46 artinya persentase perbandingan antara jumlah dewan 

komisaris independen dengan total dewan komisaris adalah 46%. Nilai minimum 

independensi dewan komisaris sebesar 0,30 dan nilai maksimum sebesar 0,80 atau 

dalam persentase berarti 30% dan 80%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi peraturan 

Bapepam yang menyatakan persentase komisaris independen dalam suatu 

perusahaan minimal 30% dari total dewan komisaris. Nilai standar deviasi sebesar 

0,12 dan mean sebesar 0,46 artinya data kurang bervariasi karena nilai standar 

deviasi lebih kecil daripada mean. 

 Variabel Ukuran Dewan Komisaris (BOARD) memiliki nilai rata-rata 

sebesar 4,63 artinya perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata-

rata memiliki dewan komisaris sebanyak 4-5 orang. Nilai minimum sebesar 2 dan 

nilai maksimum 10. Nilai standar deviasi sebesar 1,80 dan mean sebesar 4,63 

artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada 

mean. 

 Variabel Keahlian Keuangan Komite Audit (FINEX) memiliki nilai rata-

rata 2,36 artinya perusahaan sampel dalam penelitian ini rata-rata memiliki 2-3 

orang komite audit yang berkeahlian dan berpengetahuan keuangan. Dengan nilai 

minimum 1 dan nilai maksimum 5 atau berarti terdapat paling sedikit 1 orang dan 

paling banyak 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perusahaan yang 

menjadi sampel telah memenuhi peraturan Bapepam-LK yang menyatakan bahwa 



45 
 

dalam jajaran komite audit wajib terdapat minimal satu anggota yang berlatar 

belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Nilai 

standar deviasi sebesar 1,01 dan mean sebesar 2,36 artinya data kurang bervariasi 

karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada mean. 

 Variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki nilai minimum 0,05 

dan nilai maksimum 1,00 dengan nilai rata-rata 0,64 serta standar deviasi 0,21. 

Artinya rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar berupa institusi 

sebesar 64%, jumlah saham terkecil yang dimiliki oleh institusi sebesar 5% dan 

yang terbesar seluruh saham perusahaan 100% dimiliki institusi. Nilai standar 

deviasi yang lebih kecil dibanding mean menunjukkan data yang kurang 

bervariasi. 

 Variabel Kepemilikan Blockholder memiliki mean atau rata-rata sebesar 

2,39. Nilai minimum 1,00 dan maksimum 9,00 serta standar deviasi sebesar 1,58. 

Artinya rata-rata saham perusahaan dalam penelitian ini dimiliki oleh 2-3 pihak 

blockholder, dengan kepemilikan paling sedikit 1 pihak dan paling banyak 9 pihak 

blockholder.Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibanding rata-ratanya 

menunjukkan data yang kurang bervariasi. 

 Variabel kontrol Leverage (LEV) memiliki nilai minimum 0,09 dan nilai 

maksimum 1,47 artinya total aset terkecil yang dibiayai menggunakan utang 

perusahaan sebesar 0,09 dan total aset terbesar yang dibiayai menggunakan utang 

perusahaan sebesar 1,47. Sedangkan nilai rata-rata leverage sebesar 0,61 berarti 

total aset yang dibiayai oleh utang perusahaan masih relatif rendah serta berarti 
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total utang perusahaan lebih kecil daripada total asetnya sehingga kondisi 

keuangan perusahaan sampel masih tergolong baik. Nilai standar deviasinya 0,25 

(lebih kecil daripada mean), hal ini menunjukkan data yang kurang bervariasi. 

 Variabel kontrol Interest Coverage (INTCOV) memiliki nilai minimum    

-9,69 yang artinya terdapat perusahaan yang tidak dapat meng-cover biaya 

bunganya hingga -9,69 kali, sedangkan nilai maksimum 80,91 berarti perusahaan 

mampu meng-cover biaya bunga 80,91 kali dengan laba operasinya. Rata-rata 

interest coverage pada perusahaan sampel 5,25 kali. Nilai standar deviasi 12,65 

atau lebih besar dibanding rata-rata menunjukkan data yang bervariasi. 

 Variabel kontrol Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata 

sebesar LN 15,56 artinya rata-rata dari perusahaan sampel memiliki nilai LN dari 

ukuran perusahaan sebesar 15,56. Nilai minimum 11,32 dan maksimum 18,77 

Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan angka yang terlalu 

jauh dari data yang telah didapatkan. Nilai standar deviasi 1,60, lebih kecil 

dibanding mean, menunjukkan data yang kurang bervariasi. 

Tabel 4.2 

Hasil Frekuensi Kualitas Audit 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Diaudit KAP non Big 4 39 54,2 54,2 54,2 

Diaudit KAP Big 4 33 45,8 45,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0   

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa dari 72 perusahaan sampel 

terdapat 39 perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big 4 atau setara 54,2% dari 

total sampel dan 33 perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 atau setara 45,8% 

dari total sampel. 

Tabel 4.3  

Hasil Frekuensi Restatement 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Melakukan Restatement 34 47,2 47,2 47,2 

Melakukan Restatement 38 52,8 52,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0   

            

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa dari 72 perusahaan sampel 

terdapat 34 perusahaan yang tidak melakukan restatementatau setara 47,2% dari 

total sampel dan 38 perusahaan yang melakukan restatement atau setara 52,8% 

dari total sampel. 

4.2  Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit dinilai untuk menguji kelayakan 

regresi. Berikut merupakan hasil uji: 
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Tabel 4.4 

Uji Hosmer and Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 

1 11,715 8,000 0,164 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.4, diketahui nilai Sig sebesar 0,164 (lebih besar dari 

0,05) yang berarti model mampu untuk memprediksi nilai observasi atau dengan 

kata lain model dapat diterima karena sesuai dengan data observasi. 

4.3Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test) 

 Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai 

antara -2Log Likelihood (-2LL) pada saat model hanya memasukkan konstanta 

dengan -2Log Likelihood (Block Number = 0), dengan saat model memasukkan 

konstanta dan variable bebas (Block Number = 1). Berikut hasil uji kelayakan  

keseluruhan model, dilihat dari tabel Iteration History :  

Tabel 4.5  

-2 Log Likelihood pada Block Number 0 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 99,59 0,11 

2 99,59 0,11 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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Tabel 4.6 

-2 Log Likelihood pada Block Number 1 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant IDK BOARD FINEX INST BLOCK AUDIT LEV INTCOV SIZE 

Step 
1 

1 85,22 -3,70 -2,30 0,10 -0,41 1,20 0,27 0,22 1,57 0,04 0,18 

2 84,43 -4,60 -2,78 0,13 -0,54 1,38 0,33 0,25 2,22 0,05 0,21 

3 84,42 -4,79 -2,81 0,13 -0,56 1,41 0,34 0,25 2,33 0,06 0,22 

4 84,42 -4,79 -2,81 0,13 -0,56 1,41 0,34 0,25 2,33 0,06 0,22 

5 84,42 -4,79 -2,81 0,13 -0,56 1,41 0,34 0,25 2,33 0,06 0,22 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6, diketahui nilai -2Log Likelihood pada 

Iteration History Block Number 0 sebesar 99,59 yang mana nilai tersebut lebih 

besar dibanding nilai -2Log Likelihood 84,42 pada Iteration History Block 

Number 1. Penurunan -2Log Likelihood ini berarti model menunjukkan regresi 

yang baik. 

4.4 Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R square) 

 Hasil perhitungan dari Nagelkereke’s R square digunakan untuk 

menunjukkan seberapa besar model yang digunakan mampu menjelaskan variabel 

dependen dengan menggunakan variabel independen. Berikut nilai koefisien 

determinasi dilihat dari tabel Model Summary : 
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Tabel 4.7 

Nagelkerke R Square 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 84,42 0,19 0,25 

   Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 Tabel 4.7 memberikan nilai Nagelkerke R Square 0,25 yang berarti bahwa 

keenam variabel independen dan ketiga variabel kontrol mampu menjelaskan 

variabilitas variabel dependen sebesar 25% dan sisanya 75% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar variabel independen  yang digunakan pada penelitian ini.   

4.5 Pengujian Hipotesis  

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Logistik untuk Uji Hipotesis 

  B S.E. Wald df Sig. Sig/2 Exp(B) 

Step 1a IDK -2,808 2,762 1,033 1 0,309 0,155 0,060 

BOARD 0,133 0,189 0,494 1 0,482 0,241 1,142 

FINEX -0,563 0,321 3,085 1 0,079 0,040 0,569 

INST 1,407 1,442 0,952 1 0,329 0,165 4,085 

BLOCK 0,341 0,192 3,145 1 0,076 0,038 1,406 

AUDIT 0,250 0,572 0,191 1 0,662 0,331 1,284 

LEV 2,328 1,464 2,529 1 0,112 0,056 10,256 

INTCOV 0,056 0,034 2,713 1 0,100 0,050 1,058 

SIZE 0,220 0,230 0,913 1 0,339 0,170 1,246 

Constant -4,794 3,611 1,762 1 0,184 0,092 0,008 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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 Setelah uji kelayakan model terpenuhi maka hasil regresi logistik di atas 

sudah dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam menguji hipotesis di 

penelitian ini. Hipotesis pertama memprediksi independensi dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap kemungkinan keterjadian restatement. Berdasarkan 

tabel 4.8, diketahui bahwa nilai Sig/2 untuk IDK sebesar 0,155 > 0,05. Hal ini 

berarti variabel independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemungkinan keterjadian restatement. Dengan demikian hipotesis 

pertama ditolak meskipun koefisiennya -2,808 telah menunjukkan arah pengaruh 

yang negatif sesuai dengan hipotesis yang diajukan.  

 Hipotesis kedua memprediksi ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadapkemungkinan keterjadian restatement. Nilai Sig/2 pada tabel 4.8 untuk 

variabel BOARD sebesar 0,241 > 0,05. Hal ini berarti variabel ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan keterjadian 

restatement. Meskipun nilai koefisien +0,133 menunjukkan arah pengaruh positif, 

namun hipotesis kedua ditolak. 

 Hipotesis ketiga memprediksi keahlian keuangan komite audit 

berpengaruh negatif terhadap keterjadian resatement. Pada tabel 4.8, nilai Sig/2  

untuk variabel FINEX sebesar 0,040 < 0.05 artinya variabel keahlian keuangan 

komite audit berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan keterjadian 

restatement. Nilai koefisien -0,563 menunjukkan arah pengaruh yang negatif. 

Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. 
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Hipotesis keempat memprediksi kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap keterjadian resatement. Nilai Sig/2 pada tabel 4.8 untuk variabel 

INST sebesar 0,165 > 0,05. Hal ini berarti variabel kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan keterjadian restatement. Koefisien 

+1,407 memiliki arah pengaruh yang berlwanan dengan hipotesis yang diajukan. 

Maka, hipotesis keempat ditolak. 

Hipotesis kelima memprediksi kepemilikan blockholder berpengaruh 

negatif terhadap keterjadian resatement. Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa 

nilai Sig/2 untuk BLOCK sebesar 0,038 < 0,05. Hal ini berarti variabel 

kepemilikan blockholder berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

keterjadian restatement. Tetapi nilai koefisien +0,341 menunjukkan arah yang 

berlawanan dengan hipotesis yang diajukan. Sehingga hipotesis kelima ditolak. 

Hipotesis keenam memprediksi kualitas audit berpengaruh negatif 

terhadap keterjadian resatement. Nilai Sig/2 untuk variabel AUDIT sebesar 0,331 

> 0,05. Hal ini menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keterjadian resatement. Koefisien +0,250 memiliki arah pengaruh yang berlwanan 

dengan hipotesis yang diajukan. Maka, hipotesis keenam ditolak. 

4.6 Pembahasan  

4.6.1  Hipotesis 1 : Analisis Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap  

KemungkinanKeterjadian Restatement.  

  Dari hasil pengujian, hipotesis pertama dinyatakan ditolak karena nilai 

signifikansinya melebihi 0,05. Sehingga dapat dikatakan independensi dewan 
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komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan keterjadian 

restatement. Jadi hipotesis pertama tidak terdukung secara empiris. Berdasarkan 

data statistik deskriptif pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian telah memiliki komposisi dewan komisaris yang 

tergolong baik, dengan rata-rata persentase perbandingan antara jumlah dewan 

komisaris independen dengan total dewan komisaris sebesar 46% (di atas batas 

minimum peraturan Bapepam). Tetapi dari hasil pengujian menunjukkan besarnya 

persentase ini tidak memberikan dampak signifikan pada tingkat efektivitas 

pengawasan manajemen dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan perusahaan.  

  Hal ini dapat terjadi karena mungkin semakin banyak jumlah dewan 

komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris justru dapat menurunkan 

tingkat efektivitas pengawasan. Berbeda dengan dewan komisaris terafiliasi, 

dewan komisaris independen tidak terikat dengan pihak manapun dan juga tidak 

mempunyai saham di perusahaan. Fakta ini dapat menjadi alasan bagi dewan 

komisaris independen untuk tidak melakukan tugasnya dengan baik, mengingat 

dirinya tidak berkepentingan sebagaimana dewan komisaris terafiliasi. Oleh sebab 

itu, tingginya persentase keberadaan komisaris independen dalam jajaran dewan 

komisaris tidak selalu berdampak positif pada aktivitas pengawasan. Kesalahan 

serta kecurangan dalam pelaporan keuangan bisa terjadi dan tidak terungkap, 

membuat kemungkinan keterjadian restatement  meningkat jika pengawasan yang 

ada tidak berjalan efektif.  Hasil ini tidak mendukung penelitian Veronica dan 

Yanivi (2005)  yang menyatakan independensi dewan komisaris berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kemungkinan keterjadian restatement. 



54 
 

   

4.6.2 Hipotesis 2 : Analisis Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap  

KemungkinanKeterjadian Restatement.  

  Dari hasil pengujian, hipotesis kedua dinyatakan ditolak karena nilai 

signifikansinya melebihi 0,05, artinya ukuran dewan komisaris tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kemungkinan keterjadian restatement. Hal ini 

berarti jumlah dewan komisaris yang besar tidak berdampak pada kualitas 

pengawasan terhadap manajemen, sehingga tingkat probabilitas bagi manajemen 

untuk melakukan kesalahan juga tidak terpengaruh. 

Jumlah anggota dewan komisaris yang besar kemungkinan justru 

meningkatkan kualitas keputusan yang diambil karena semakin banyak gagasan 

dari tiap anggota yang terlibat dalam suatu perundingan maupun pemecahan 

masalah. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar memiliki dampak yang 

baik bagi perusahaan sepanjang koordinasi antar anggota dapat berjalan dengan 

semestinya. Kinerja dewan komisaris dengan jumlah anggota yang besar maupun 

kecil, selama masing-masing anggota berperilaku disiplin dalam menjalankan 

tugas dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya, maka kualitas 

pengawasan akan terjaga. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Yuristisia 

(2008) yang menyatakan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kemungkinan keterjadian restatement. 
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4.6.3   Hipotesis 3 : Analisis Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit 

terhadap  KemungkinanKeterjadian Restatement.  

 Dari hasil pengujian, hipotesis ketiga dinyatakan diterimakarena nilai 

signifikansi di bawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien negatif, sehingga dapat 

dikatakan keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kemungkinan keterjadian restatement. Hasil ini membuktikan bahwa 

komite audit lebih mampu dalam mendeteksi masalah pelaporan keuangan jika 

memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. 

  Dalam penelitian ini, anggota komite audit dianggap berkeahlian di 

bidang akuntansi dan/atau keuangan jika memiliki latar belakang pendidikan di 

bidang ekonomi. Seseorang yang lulus dari universitas maupun sekolah tinggi di 

bidang ekonomi, tentu lebih mengerti ilmu akuntansi, keuangan, serta manajemen. 

Hal ini dikarenakan pada masa studinya, seorang mahasiswa akuntansi diajarkan 

untuk bisa mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum informasi yang berkaitan 

dengan semua kejadian dan transaksi di perusahaan untuk kemudian 

menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak 

internal maupun eksternal. Sedikit berbeda dengan ilmu yang diajarkan pada 

program studi akuntansi, mahasiswa program studi manajemen diajarkan untuk 

bisa me-manage baik dari segi keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran 

agar perusahaan dapat lebih berkembang. Kedua program studi tersebut dalam 

proses belajarnya juga diajarkan ilmu pengetahuan yang terkait.  Dalam program 

studi akuntansi, mahasiswa juga turut mempelajari ilmu manajemen dan begitu 

pula sebaliknya.  
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Uraian di atas menjelaskan mengapa anggota komite audit yang berlatar 

belakang pendidikan bidang ekonomi lebih mampu dalam mendeteksi masalah 

pelaporan keuangan. Jika dibandingkan dengan anggota komite audit yang 

berlatar belakang pendidikan selain bidang ekonomi, mereka lebih mengerti 

dasar-dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tahu bagaimana prosesnya 

dari awal hingga laporan keuangan siap digunakan. Oleh sebab itu, komite audit 

dengan keahlian keuangan meningkatkan kemungkinan bahwa kesalahan dalam 

pelaporan keuangan dapat terdeteksi lebih dini dan kemudian dapat segera 

dilakukan koreksi agar tidak sampai terjadi restatement. Hasil ini mendukung 

penelitian Abbott (2003), Agrawal dan Chada (2005), serta Lary dan Dennis 

(2011). 

Penelitian Agrawal dan Chadha (2005) memberikan bukti empiris bahwa 

kemungkinan terjadinya restatement lebih rendah secara signifikan pada 

perusahaan yang memiliki anggota komite audit berkeahlian keuangan.Hasil 

penelitian Abbott (2003) dan Lary dan Dennis (2011) menunjukkan pula bahwa 

terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara keahlian keuangan komite audit 

dan keterjadian restatement. 

4.6.4 Hipotesis 4 : Analisis Pengaruh Kepemilikan institusional  terhadap   

Kemungkinan Keterjadian Restatement.  

Dari hasil pengujian, hipotesis keempat dinyatakan ditolak karena nilai 

signifikansinya melebihi 0,05, atau artinya kepemilikan institusional tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan keterjadian restatement. Hal 
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ini berarti kepemilikan instituisional hanya sebagai pihak eksternal yang tidak 

memiliki dampak pada pengawasan dan pengendalian manajemen perusahaan, 

meskipun besarnya kepemilikan pada umumnya lebih besar daripada kepemilikan 

oleh individu. Institusi-institusi yang mempunyai kepemilikan institusional justru 

tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya karena mungkin saja mereka 

telah disibukkan oleh berbagai aktivitas di dalam institusinya sendiri, sehingga 

mereka mempercayakan pengawasan pada dewan komisaris dan direksi. Selain 

itu, kemungkinan, kepemilikan saham oleh mereka di perusahaan lain semata-

mata agar kondisi keuangan institusi terlihat baik atau hanya sebatas investasi saja 

tanpa melakukan pengawasan intens setelahnya.Hasil ini tidak mendukung 

penelitian Veronica dan Yanivi (2005). 

4.6.5 Hipotesis 5 : Analisis Pengaruh Kepemilikan blockholder terhadap   

Kemungkinan Keterjadian Restatement.  

 Dari hasil pengujian, diketahui kepemilikan blockholder berpengaruh 

positif signifikan terhadap kemungkinan keterjadian restatement, sehingga 

hipotesis kelima ditolak. Jumlah blockholder yang semakin besar, akan 

meningkatkan kemungkinan keterjadian restatement. Di dalam suatu perundingan 

maupun pemecahan masalah, jumlah blockholder yang banyak dengan masing-

masing dari mereka memiliki voting power, akan lebih sulit untuk mencapai 

kesepakatan. Hal ini menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan yang lebih 

lambat dan kurang efisien, serta kualitas pengawasan pada manajemen menurun. 

Tanpa pengawasan yang baik, kesalahan maupun kecurangan manajemen dapat 
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meningkat, yang pada akhirnya kemungkinan terjadinya restatement meningkat 

pula. Hasil ini tidak mendukung penelitian Abdullah (2010). 

4.6.6 Hipotesis 6 : Analisis Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kemungkinan 

Keterjadian Restatement.  

Dari hasil pengujian, hipotesis keenam dinyatakan ditolak karena nilai 

signifikansinya melebihi 0,05, atau artinya kualitas audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keterjadian restatement. Hal ini mengindikasikan bahwaKAP 

berukuran besar atau kecil mempunyai kepentingan yang sama dalam memastikan 

laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan. 

Auditor yang bekerja di KAP Big 4 tentunya telah memenuhi kualifikasi 

dan memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP non Big 4.  

Oleh karena itu, KAP Big 4 memiliki reputasi yang baik di mata publik. KAP Big 

4 cenderung lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP non Big 4 karena 

adanya kecenderungan untuk bersikap lebih berhati-hati dalam melaksankan audit 

untuk menjaga reputasinya. Banyaknya jumlah klien KAP Big 4 menjadi indikasi 

tingginya kepercayaan perusahaan terhadap jasa audit yang diberikan. Tetapi 

banyakmya jumlah klien dapat berdampak buruk bagi KAP Big 4. KAP Big 4 

harus menyelesaikan tugas dalam mengaudit laporan keuangan semua klien dalam 

waktu yang telah ditentukan. Hal ini kemungkinan membuat kualitas audit yang 

diberikan menjadi kurang maksimal sehingga kesalahan dalam pelaporan 

keuangan perusahaan menjadi luput dari pengawasan dan menyebabkan 

kemungkinan keterjadian restatement di masa mendatang meningkat. 
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Jadi, KAP berukuran besar tidak menjamin laporan keuangan perusahaan 

bebas dari kesalahan, begitu pula perusahaan yang diaudit KAP berukuran kecil, 

tidak selalu laporan keuangannya berisi kesalahan yang mungkin berujung pada 

dilakukannya restatement untuk koreksi. Dengan kata lain, peran auditor eksternal 

baik KAP Big 4 maupun KAP non Big 4 dalam memberikan jasanya memiliki 

kualitas yang sama. Hasil ini tidak mendukung penelitian Veronica dan Yanivi 

(2005) dan penelitian Kusuma dan Rohman (2014). 

4.6.7 Analisis Pengaruh Leverage terhadap Kemungkinan Keterjadian 

Restatement.  

  Dari hasil pengujian, leverage memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05 

yang berarti leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap keterjadian 

restatement. Berdasarkan data statistik deskriptif pada Tabel 4.1, perusahaan yang 

dijadikan sampel rata-rata memiliki leverage 0,61 atau 61% , yang artinya 61% 

dana aset perusahaan berasal dari utang. Tetapi dari hasil pengujian, rasio ini tidak 

berpengaruh pada tingkat efektivitas pengawasan dan kemungkinan terjadinya 

kecurangan yang menyebabkan restatement. 

  Hal ini mungkin karena besar kecilnya utang perusahaan bergantung pada 

aktivitas perusahaan dalam bertransaksi menggunakan utang dan membuat 

sejumlah pinjaman pada kreditur, yang mana hal tesebut tidak berkaitan dengan 

dengan proses pembuatan laporan keuangan. Jadi, berapapun besarnya utang 

perusahaan yang dipakai untuk membiayai asetnya tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemungkinan keterjadian restatemet di masa mendatang.  
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4.6.8  Analisis Pengaruh Interest Coverage terhadap Kemungkinan Keterjadian 

Restatement.  

  Dari hasil pengujian, interest coverage memiliki nilai signifikansi 

melebihi 0,05 yang berarti interest coverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keterjadian restatement. Rasio interest coverage merupakan rasio 

keuangan yang memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam 

membayar beban bunga pada utangnya. Kreditur dan investor dapat mengetahui 

tingkat profitabilitas dan risiko perusahaan dari rasio ini.  

  Dari data stastistik deskriptif pada Tabel 4.1, diketahui rata-rata 

perusahaan memiliki intereset coverage 5,25  yang berarti laba sebelum bunga 

dan pajak dapat meng-cover beban bunga yang mereka miliki. Nilai 5,25 

tergolong baik dan cukup memberikan informasi pada kreditur  dan investor 

bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan memiliki 

risiko rendah dan aktivitas operasinya menghasilkan laba yang cukup untuk 

membayar bunga. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mengajukan pinjaman 

pada kreditur dan meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya. Apabila 

nilai rasio interest coverage 1 bahkan kurang dari 1, perusahaan akan dipandang 

memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Melihat keadaan ini, manajer sebagai 

agen pada perusahaan dapat terdorong untuk melakukan berbagai upaya agar 

kondisi keuangan kembali terlihat baik, salah satunya dengan merekayasa laba. 

Tetapi pada penelitian ini, rata-rata perusahaan mempunyai interest coverage 

yang tinggi, hal ini membuat manajer kemungkinan tidak memiliki motivasi untuk 
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melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

selanjutnya dibuat berisi data keuangan yang riil apa adanya, sehingga tidak akan 

menimbulkan masalah, baik ditemukannya kesalahan maupun kecurangan kerika 

diperiksa oleh auditor internal dan eksternal. Restatement tidak akan dilakukan 

karena tidak ada kesalahan material yang perlu untuk dikoreksi.  

  Tetapi bagaimana bila besarnya laba ini justru merupakan hasil dari suatu 

rekayasa manajemen di masa lalu, yang mana meningkatkan kemungkinan 

keterjadian restatement? Hal ini dapat terjadi karena bisa saja pada akun laba 

sebelum bunga dan pajak (akun yang digunakan untuk menghitung interest 

coverage) telah dilakukan manipulasi. Perusahaan dapat mengurangi besarnya 

penjualan pada laporan keuangan atau mengakui biaya yang berlebihan.  

  Besarnya penjualan dapat direkayasa melalui transfer pricing. Dalam 

transfer pricing, perusahaan dapat menetapkan harga jual ke perusahaan afiliasi 

lebih rendah dari harga jual untuk umum. Jadi nilai penjualan pada laporan 

keuangan dapat dibuat rendah, sehingga laba sebelum pajak pun menjadi rendah 

untuk menghindari beban pajak yang tinggi. Begitu pula pada biaya, perusahaan 

dapat mengakui biaya lebih besar dari yang seharusnya sehingga laba sebelum 

pajak adalah laba yang sudah diubah oleh perusahaan. Hal ini membuat besarnya 

laba yang disajikan merupakan hasil rekayasa, dan jika ditemukan tentu perlu 

dilakukan koreksi untuk membuat laporan keuangan menjadi relevan dan reliabel 

kembali. 
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  Jadi, rasio interest coverage yang tinggi tidak selalu berdampak positif 

pada perusahaan, tetapi bisa juga menjadi sebuah indikasi bahwa telah terjadi 

manipulasi infomasi keuangan di masa lalu yang menyebabkan restatement. Pada 

perusahaan dengan rasio interest coverage yang rendah, apabila itu merupakan 

kondisi keuangan sebenarnya dari perusahaan, maka tidak akan terjadi 

restatement. Tetapi bisa jadi pada laporan keuangan selanjutnya dilakukan 

rekayasa untuk memperbaiki keadaan. Sehingga dapat disimpulkan berapapun 

besarnya rasio interest coverage tidak berpengaruh  signifikan pada keterjadian 

restatement. 

4.6.9   Analisis Pengaruh Size (Ukuran Perusahaan) terhadap Kemungkinan 

Keterjadian Restatement.  

  Dari hasil pengujian, ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 

melebihi 0,05 yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keterjadian restatement. Dengan menerapkan standar akuntansi yang 

sama, maka baik perusahaan berukuran besar maupun kecil memiliki acuan serta 

prosedur yang sama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Terjadinya suatu kesalahan bahkan kecurangan dalam proses pembuatan laporan 

keuangan bergantung pada tingkat integritas dan kecakapan setiap individu yang 

terkait.  

  Pada perusahaan dengan ukuran apapun, jika memang manajemen sebagai 

agen dari prinsipal berniat untuk memanipulasi laporan keuangan untuk 

memenuhi kepentingan pribadi, maka kecurangan bisa terlaksana. Begitu pula 
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dari sisi pengawasan, pada perusahaan besar atau kecil, jika setiap anggota dewan 

komisaris maupun komite audit berperilaku disiplin dalam bertugas dan 

bertanggung jawab penuh, maka aktivitas pengawasan tetap berjalan efektif.  

Dengan demikian perusahaan dengan ukuran apapun memiliki kemungkinan 

keterjadian restatement yang sama, karena adanya kesalahan, kecurangan dalam 

pelaporan keuangan, dan efektif atau tidaknya pengawasan bergantung pada setiap 

individu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




