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BAB  IV 

HASIL  ANALISIS  DAN  PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi  Variabel Penelitian 

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

publik yang memiliki kepemilikan saham keluarga yang terdaftar di BEI  pada 

tahun 2012 hingga 2016 dan memiliki informasi yang lengkap mengenai publikasi 

laporan keuangan annual report di BEI. Jumlah sampel penelitian juga didasarkan 

pada ketersediaan dan kelengkapan data penelitian dari laporan keuangan tahunan 

tahun 2012 hingga 2016 khususnya yang berkaitan dengan karakteristik komite 

audit. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Variabel  N Minimu

m 

Maximum Mean Std. 

Deviatio

n 

COMPEN 802 .0000 1.0000 .7693 .4215 

FAM 802 .0000 1.0000 .8666 .3402 

MGR 802 .0000 1.0000 .6783 .4674 

EKA 802 .3636 1.0000 .7755 .1621 

KA 802 .0000 1.0000 .3117 .4635 

LEV 802 .0335 5.3653 .5402 .4260 

ROA 802 -.7213 .8154 .0325 .0942 

SIZE 802 24.4170 32.1465 28.1951 1.5232 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci diukur dengan 

menggunakan variabel dummy, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,7693 atau 
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76,93%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel yang melaporkan 

kompensasi manajemen kunci secara luas sebesar 76,93%. 

Kepemilikikan keluarga juga diukur dengan menggunakan variabel dummy, 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,8666 atau 86,66%. Hal ini berarti bahwa rata-

rata perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan keluarga di atas 20% sebesar 

86,88% dari keseluruhan sampel. 

Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan variabel dummy, 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,6783 atau 67,83%. Hal ini berarti bahwa rata-

rata perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan manajerial di dalam 

perusahaannya sebesar 67.83% dari keseluruhan sampel.  

Efektivitas komite audit yang diukur dengan menggunakan 11 item 

pengungkapan, dengan penilaian good (skor 3), fair (skor 2) dan poor (skor 1) yang 

menghasilkan skor maksimal 33. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,7755  

dengan skor terendah sebesar 0,3636, salah satu perusahaan yang mendapatkan skor 

terendah adalah PT. Indospring Tbk. dan skor tertinggi mencapai 1.00 dimiliki oleh 

perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Efektivitas komite audit yang 

mencapai 77,55% dari nilai idealnya. 

Variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy, 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,3117 atau 31,17%. Hal ini berarti bahwa rata-

rata perusahaan sampel yang menggunakan KAP Big 4 sebesar 31,17%. 

Variabel leverage yang diukur dengan rasio hutang terhadap total asset 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5402 atau 54,02%. Hal ini berarti bahwa rata-
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rata perusahaan sampel memiliki hutang sebesar 54,02% dari keseluruhan aset yang 

dimiliki perusahaan. Nilai levarage di atas 0,50 menunjukkan bahwa perusahaan 

sampel cenderung menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan. 

Nilai terkecil dari levarage diperoleh sebesar 0,0335 ada pada perusahaan  PT Ristia 

Bintang Mahkotasejati Tbk pada tahun 2016, sedangkan leverage terbesar adalah 

sebesar 5,3653 atau hutang sebesar 5,3653 kali dari aset yang dimiliki perusahaan 

ada pada perusahaan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. pada tahun 2016. 

Rasio profitabilitas ROA menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0325. Hal 

ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu mendapatkan laba bersih 

setelah pajak sebesar 3,25% dari total aset yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. Nilai terkecil dari diperoleh sebesar -0,7213 atau -72,13% yang berarti 

bahwa sampel terendah mendapatkan rugi sebesar 72,13% dari total aset yang 

dimiliki ada pada perusahaan PT Mitra Investindo Tbk. tahun 2015, sedangkan 

rasio profitabilitas terbesar adalah sebesar 0,8154 atau 81,54% dari total aset yang 

dimiliki ada pada PT Sidomulyo Selaras Tbk. pada tahun 2015. 

Ukuran perusahaan (size) dalam hal ini diukur dengan total asset. Rata-rata 

total asset dari perusahaan-perusahaan sampel setelah dilakukan transformasi 

logaritma natural adalah sebesar 28,1851 dengan nilai ln(total asset) terkecil sebesar 

24,4170 dengan jumlah aset sebesar Rp 40.080.558 pada laporan keuangan PT 

Siwani Makmur tahun dan nilai ln(total asset) terbesar adalah sebesar  32,1462 

dengan total aset USD 7.038.400 yang dimiliki PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

tahun 2015. 
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Pola deskiptif dari hubungaan variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan 

manajerial, KAP, efektifitas komite audit, Leverage, ROA dan ukuran perusahaan 

dengan pengungkapan kompensasi dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Pola statistik hubungan Variabel  

  Pengunkapan Kompensasi  

  Tanpa 

Perincian 

Dengan 

Perincian 

Jumlah 

Kepemilikan 

keluarga 

≤ 20% 33 74 107 

 30.8% 69.2% 100.0% 

> 20% 152 543 695 

 21.9% 78.1% 100.0% 

Kepemilikan 

Manajerial  

Tidak Ada 79 179 258 

 30.6% 69.4% 100.0% 

Ada 106 438 544 

 19.5% 80.5% 100.0% 

Kualitas 

Auditor 

KAP  Non Big 4 139 413 552 

 25.2% 74.8% 100.0% 

 KAB Big 4 46 204 250 

  18.4% 81.6% 100.0% 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Jika dikelompokkan berdasarkan luas pengungkapan kompensasi, 

menunjukkan bahwa dari perusahaan yang mengungkapkan pengungkapan 

kompensasi lebih  terperinci,  menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga di atas 

20% memiliki jumlah yang lebih banyak yaitu 78,1% dibanding dengan 

kepemilikan keluarga di bawah 20% yaitu sebanyak 59,2% 
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Jika dikaitkan dengan luas pengungkapan kompensasi, mmenunjukkan 

bahwa dari perusahaan yang mengungkapkan pengungkapan kompensasi lebih  

terperinci,  menunjukkan bahwa yang memiliki kepeimilikan saham manajerial  

memiliki jumlah yang lebih banyak yaitu 80,2% dibanding dengan yang tidak 

memiliki kepemilikan saham manajerial yaitu sebanyak 69,4% 

Jika dikelompokkan berdasarkan luas pengungkapan kompensasi, 

mmenunjukkan bahwa dari perusahaan yang mengungkapkan pengungkapan 

kompensasi lebih  terperinci,  menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 81,64% 

diaudit oleh KAP Non Big 4 dibanding yang diaudit oleh KAP Big 4 yaitu sebanyak 

74,8% 

Tabel 4.3 

Statistik Desktiptif hubungan Variabel dengan Pengungkapan 

Kompensasi 

    N Mean 

Std. 

Deviation 

EKA Tanpa Perincian 185 .7535 .16346 

  Dengan 

Perincian 

617 .7820 .16124 

  Total 802 .7755 .16210 

LEV Tanpa Perincian 185 .5759 .45253 

  Dengan 

Perincian 

617 .5295 .41750 

  Total 802 .5402 .42599 

ROA Tanpa Perincian 185 .0253 .10237 

  Dengan 

Perincian 

617 .0346 .09157 

  Total 802 .0325 .09419 
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SIZE Tanpa Perincian 185 27.595

3 

1.49142 

  Dengan 

Perincian 

617 28.374

9 

1.48729 

  Total 802 28.195

1 

1.52319 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Jika dipisahkan berdasarkan Pengungkapan Kompensasi perusahaan, 

diperoleh bahwa pada perusahaan yang tidak merinci pengungkapan 

kompensasinya memiliki rata-rata ukuran perusahaan sebesar 0,7820, sedangkan 

yang mengungkapkan tanpa perincian memiliki rata-rata  sebesar 0,7535 yang 

menunjukkan lebih kecil. 

Jika dipisahkan berdasarkan Pengungkapan Kompensasi perusahaan, 

diperoleh bahwa pada leverage perusahaan yang merinci pengungkapan 

kompensasinya memiliki rata-rata ukuran perusahaan sebesar 0,5295, sedangkan 

yang mengungkapkan tanpa perincian memiliki rata-rata  leverage sebesar 0,5759 

yang menunjukkan lebih besar. 

Jika dipisahkan berdasarkan Pengungkapan Kompensasi perusahaan, 

diperoleh bahwa pada ROA perusahaan yang merinci pengungkaan kompensasinya 

memiliki rata-rata ukuran perusahaan sebesar 0,0346, sedangkan yang 

mengungkapkan tanpa perincian memiliki rata-rata  ROA sebesar 0,0253 yang 

menunjukkan lebih besar. 

Jika dipisahkan berdasarkan Pengungkapan Kompensasi perusahaan, 

diperoleh bahwa pada ukuran perusahaan SIZE yang merinci pengungkaan 
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kompensasinya memiliki rata-rata ukuran perusahaan sebesar 28,3749, sedangkan 

yang mengungkapkan tanpa perincian memiliki rata-rata  SIZE sebesar 27,5953 

yang menunjukkan lebih kecil. 

4.2 Analisis Data  

Pengujian hipotesis mengenai faktor yang mempengaruhi luas 

pengungkapan kompensasi dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik 

karena penyajian data pengungkapan kompensasi dalam bentuk variabel dummy.   

4.2.1.Pengujian Multikolinearitas 

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai  

nilai korelasi antar variabel bebas seperti terlihat pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.4 

Pengujian multikolinieritas dengan Korelasi 

 

 FAM MGR EKA KA LEV ROA SIZE 

FAM 1 -.058 .090* .042 .040 .036 .034 

MGR -.058 1 .081* -.009 -.128** .067 -.103** 

EKA .090* .081* 1 .013 -.077* .106** .140** 

KA .042 -.009 .013 1 -.051 .125** .388** 

LEV .040 -.128** -.077* -.051 1 -.242** -.008 

ROA .036 .067 .106** .125** -.242** 1 .086* 

SIZE .034 -.103** .140** .388** -.008 .086* 1 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa model tersebut bebas dari 

multikolinearitas karena memiliki nilai korelasi yang masih berada di bawah 0,70 

yang menunjukkan masih relatif kecilnya korelasi antar variabel bebas..  

4.2.2. Analisis Regresi Logistik 

Untuk menguji secara multivariate hipotesis adanya pengaruh beberapa 

variabel terhadap pengugka[an kompensasi dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik. Hal ini karena data pengungkapan kompensasi yang 

diperoleh sudah untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal.  Penggunaan 

analisis regresi logistik ini adalah karena variabel dependen diukur dengan data 

yang berbentuk dummy, dimana variabel ini merupakan variabel yang dinyatakan 

dalam nilai 0 untuk menunjukkan pengungkapan tidak terinci dan nilai 1 yang 

menunjukkan pengungkapan terinci. Asumsi yang akan diukur dalam hal ini hanya 

multikolinieritas. Uji ini diperlukan karena merupakan uji multivariate yang 

menggunakan beberapa variabel bebas, sehingga uji multivariate dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak memiliki hubungan 

yang kuat antar variabelnya.  

Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik 

dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS. Hasil yang 

diperoleh dari penghitungan selanjutnya akan dibahas. 

4.2.2.1.  Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit Test) 

Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik 

merupakan sebuah model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk kecocokan 

atau kelayakan model secara keseluruhan. Pada pengujian kelayakan model regresi 
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logistik dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian ketepatan antara prediksi 

model regresi logistik dengan data hasil pengamatan. Pengujian ini diperlukan 

untuk memastikan tidak adanya kelemahan atas kesimpulan dari model yang 

diperoleh. Model regresi logistik yang baik adalah apabila tidak terjadi perbedaan 

antara data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil prediksi. 

Pengujian tidak adanya perbedaan antara prediksi dan observasi ini dilakukan 

dengan uji Hosmer Lameshow dengan pendekatan metode Chi square. Dengan 

demikian apabila diperoleh hasil uji yang tidak signifikan, maka berarti tidak 

terdapat perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data 

observasi. Hasil pengujianHosmerLameshow test diperoleh sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 

HosmerLameshow Test 
 

Chi-

square df Sig. 

13.360 8 .100 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Hasil pengujian kesamaan model prediksi dengan observasi diperoleh nilai 

chi square sebesar 13,360 dengan signifikansi sebesar 0,100 > 0,05. Dengan nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak diperoleh adanya 

perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasinya. 

Hal ini berarti bahwa model tersebut sudah tepat dengan tidak perlu adanya 

modifikasi model. 

Untuk memperjelas gambaran atas ketepatan model regresi logistik dengan 

data observasi dapat ditunjukkan dengan tabel klasifikasi yang berupa tabel tabulasi 
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silang antara dari hasil prediksi dan hasil observasi. Tabulasi silang sebagai 

konfirmasi tidak adanya perbedaan yang signifikan antara data hasil observasi 

dengan data prediksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Table 4.6 

Klasifikasi 
 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 185 sampel yang  mengungkapkan 

tanpa perincian, sebanyak 13 sampel atau 7,0% secara tepat dapat diprediksikan 

oleh model regresi logistik ini, dan 172 sampel tidak tepat diprediksikan oleh 

model. Dari 617 sampel yang mengungkapkan dengan perincian, sebanyak 605 

sampel atau 99,1% yang dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi 

logistik ini, sedangkan 12 sampel lainnya diperoleh diestimasikan melenceng dari 

hasil observasinya. Secara keseluruhan berarti bahwa 13 + 605 = 618 atau 77,10% 

sampel dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini. 

 

 

  

Observed 

 

 

Predicted 

COMPEN Percentage 

Correct 

  Tanpa 

Perincian 

Dengan 

Perincian 

Tanpa 

Perincian 

COMPEN 

  

Tanpa Perincian 13 172 7.0 

Dengan 

Perincian 

12 605 98.1 

  Overall Percentage     77.1 
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4.2.2.2.  Overall Model Fit 

Pada blok awal (beginning block) yaitu pada model hanya dengan konstanta, 

diperoleh nilai –2 log likelihood sebesar 866,302. Pada pengujian pada blok 1 atau 

pengujian dengan memasukkan seluruh prediktor diperoleh nilai –2 log likelihood 

sebesar 804,635. Dengan demikian terjadi perubahan nilai –2 log likelihood yang 

cukup besar setelah menggunakan 7 variabel. Dengan demikian model dengan 7 

variabel menunjukkan sebagai model yang lebih baik.  

Pengujian kemaknaan secara bersama-sama dalam regresi logistik dapat 

juga dilihat dengan menggunakan nilai chi square dalam omnibus test of model 

coefficient sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil uji bersama-sama  
 

Chi-

square df Sig. 

61.667 7 .000 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

 

Pengujian kemaknaan secara bersama-sama dalam regresi logistik 

menunjukkan nilai chi square sebsar 61,667 yang merupakan selisih antara nilai   -

2 log likelihood pada hanya menggunakan konstanta dengannilai -2 log likelihood 

pada model dengan 7 variabel bebas. Nilai signifikansi uji Omnibus test diperoleh 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya 

pengaruh yang bermakna dari 7 variabel regresi tersebut dalam menjelaskan 

pengungkapan kompensasi.  
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4.2.2.4. Koefisien Determinasi 

Hasil nilai R-Square dari regresi logistik digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengungkapan kompensasi. yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

bebasnya.  

Tabel 4.8 

Hasil Koefisien Determinasi  
 

-2 Log 

likelihoo

d 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

804.635
a 

.074 .112 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang 

ditunjukkan dari nilai Nagelkerke R2 sebesar 0,112. Hal ini berarti bahwa hanya 

sebesar 11,2%  saja pengungkapan kompensasi perusahaan yang dapat dijelaskan 

oleh ke-7 prediktor yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 

89,8%  pengungkapan kompensasi dapat dijelaskan oleh variabel lain. 

 

4.2.3.  Pengujian Hipotesis 

Setelah mendapatkan model regresi logistik yang fit yang tidak memerlukan 

modifikasi model, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan. Hasil pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji secara parsial. Pengujian kemaknaan 

prediktor secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji Wald dan dengan 

pendekatan chi square diperoleh sebagai berikut 
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Tabel 4.9 

Hasil uji regresi logistic 
 

 B S.E. Wald Sig. Sig. 2 
Keteanga

n 

FAM .522 .239 4.763 .029 .145 Diterima 

 

MGR 
.762 .185 16.985 .000 .000 Diterima 

 

EKA 
.455 .539 .712 .399 .199 Ditolak 

 

KA 
-.058 .216 .071 .789 .395 Ditolak 

 

LEV 
-.106 .186 .323 .570 .285 Ditolak 

 

ROA 
.183 .922 .039 .843 .422 Ditolak 

 

SIZE 
.384 .066 34.373 .000 .000 Diterima 

 

Constant 
-10.764 1.858 33.560 .000 .000  

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

 

4.2.3.1. Hipotesis Pertama 

Pengujian pengaruh variabel Kepemilikan keluarga terhadap 

pengungkapan kompensasi dapat dilihat dari nilai Wald dan signifikansinya. 

Dalam hal ini diperoleh nilai Wald sebesar 4,763 dengan signifikansi sebesar 

0,029. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan dari variabel Kepemilikan keluarga terhadap 
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pengungkapan kompensasi. Sehingga Hipotesis  1 diterima. Hasil ini 

mendukung penelitian Akmyga dan Farahmita (2015) yang menyebutkan 

bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap luasnya 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

Keberpengaruhan kepemilikan keluarga terhadap luas pengungkapan  

kompensasi manajemen kunci dikarenakan keluargaingin menjaga kepercayaan 

para investor, karena untuk menghindari terlalu tingginya kompensasi yang 

diberikan apabila manajemen kunci berasal dari keluarga atau yang memiliki 

hubungan. 

4.2.3.2. Hipotesis Kedua 

Pengujian pengaruh variabel Kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan kompensasi dapat dilihat dari nilai Wald dan signifikansinya. 

Dalam hal ini diperoleh nilai Wald sebesar 16,985 dengan signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan dari variabel Kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan kompensasi. Sehingga Hipotesis  2 diterima. Hal ini 

mendukung dengan penelitian Priantana dan Yustian (2011) dan Edison (2017) 

yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadahap 

luas pengungkapan di laporan keuangan. Keberpengaruhan kepemilikan 

manajerial terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci yaitu 

untuk mendorong kepercayaan para investor dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan banyaknya investor yang percaya dan menanamkan modal 
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dalam perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh manajerial pun akan 

meningkat. 

4.2.3.3. Hipotesis Ketiga 

Pengujian kemaknaan pengaruh variabel Efektivitas Komite Audit 

terhadap pengungkapan kompensasi dapat dilihat dari nilai Wald dan 

signifikansinya. Dalam hal ini diperoleh nilai Wald sebesar 0,712 dengan 

signifikansi sebesar 0,199. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel Efektivitas  

Komite Audit terhadap pengungkapan kompensasi. Sehingga Hipotesis  3 

ditolak. Penelitian ini mendukung Hardiningsih (2010) yang menemukan 

bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian Astasari dan 

Nugrahanti (2015) yang menemukan komite audit tidak berpengatuh terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Penelitian ini banyak 

perusahaan yang meskipun memiliki efektivitas komite audit yang relatif tinggi, 

tapi dalam mengungkapkan informasi tidak luas. Begitu juga sebaliknya, 

perusahaan yang efektivitas komite audit rendah, justru mengungkapkan 

informasi yang luas. Sehingga tingkat efektivitas komit audit tidak 

mempengaruhi luas pengungkapan manajemen kunci di laporan keuangan. Hal 

ini dikarenakan tidak ada peraturan yang mengharuskan perusahaan 

melaporkan kompensasi manajemen kunci secara rinci, sehingga komite audit 

yang mengawasi tidak dapat menekan untuk merincikan kompensasi 

manajemen kunci. 
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4.2.3.4. Hipotesis Keempat 

Pengujian pengaruh variabel Kualitas Auditor terhadap pengungkapan 

kompensasi dapat dilihat dari nilai Wald dan signifikansinya. Dalam hal ini 

diperoleh nilai Wald sebesar 0,071 dengan signifikansi sebesar 0,789. Nilai 

signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel Kualtas auditor terhadap pengungkapan kompensasi. 

Sehingga Hipotesis  4 ditolak. Penelitian ini mendukung penelitian 

Hardiningsih (2010) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini terdapat perusahaan-

perusahaan yang tidak menggunakan KAP Big 4 tetap mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci secara luas. Tidak adanya peraturan yang 

mengharuskan melaporkan kompensasi manajemen kunci secara rinci atau luas, 

sehingga meskipun KAP yang mengaudit adalah KAP Big 4, namun KAP tidak 

bisa menekan perusahaan untuk melaporkan kompensasi manajemen kunci 

secara rinci di laporan keuangan. Ini yang menyebabkan tidak berpengaruhnya 

kualitas audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

4.2.3.5. Hipotesis Kelima 

Pengujian pengaruh variabel Leverage terhadap pengungkapan 

kompensasi dapat dilihat dari nilai Wald dan signifikansinya. Dalam hal ini 

diperoleh nilai Wald sebesar 0,323 dengan signifikansi sebesar 0,570. Nilai 

signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel Leverage terhadap pengungkapan kompensasi. 

Sehingga Hipotesis  5 ditolak. Hasil ini mendukung penelitian Santioso dan 
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Yenny (2012) dan Daniel (2013) menunjukan bahwa tidak ada pengaruh antara 

leverage terhadap pengungkapan kelengkapan pengungkapan wajib. Penelitian 

ini perusahaan memiliki rasio leverage yang relatif tinggi mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci dengan rinci seperti PT Indal Alumunium 

Industri Tbk yang memiliki leverage 0,8350 pada tahun 2013. Sedangkan 

perusahan yang memiliki leverage relatif rendah mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci secara tidak luas seperti pada PT Ekadharma Internasional 

Tbk. yang memiliki leverage 0,1573 pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan 

leverage merupakan rasio yang menggambarkan kondisi fundamental 

perusahaan. Semakin rendah leverage maka semakin baik kondisi perusahaan. 

4.2.3.6. Hipotesis Keenam 

Pengujian pengaruh variabel Profitabilitas ROA terhadap 

pengungkapan kompensasi dapat dilihat dari nilai Wald dan signifikansinya. 

Dalam hal ini diperoleh nilai Wald sebesar 0,039 dengan signifikansi sebesar 

0,843. Nilai signifikansi yang berada di atas 0,05 menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan dari variabel Profitabilitas ROA terhadap 

pengungkapan kompensasi. Sehingga Hipotesis  6 ditolak. Hasil ini 

mendukung penelitian Santioso dan Yenny (2012) membuktikan tidak adanya 

pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan 

wajib. Penelitian ini perusahaan memiliki rasio profitabilitas yang relatif rendah 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci dengan rinci seperti PT Indal 

Alumunium Industri Tbk yang memiliki profitabilitas 0,0073 pada tahun 2013. 

Sedangkan perusahan yang memiliki profitabilitas relatif tinggi 
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mengungkapkan kompensasi manajemen kunci secara tidak luas seperti pada 

PT Fortune Mate Indonesia Tbk. yang memiliki profitabilitas sebesar 0,3589 

pada tahun 2016.  

 

4.2.3.7. Variabel Kontrol 

Pengujian pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan kompensasi dapat dilihat dari nilai Wald dan 

signifikansinya. Dalam hal ini diperoleh nilai Wald sebesar 34,373 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan kompensasi. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan Faisal (2013 ). 

 

 


