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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini adalah dari data awal yang 

berjumlah 587, ternyata ada cukup banyak data yang tidak normal sehingga data 

normalnya berjumlah menjadi 287. 

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif  

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kep_Inst  287 0,000 98,870 38,355 32,295 

Kualitas_Aud 287 0,000 1,000 0,554 0,498 

Frek_KA 287 2,000 58,000 5,996 5,457 

Kom_Rem 287 1,000 8,000 3,379 0,985 

Man_Kunci 287 0,000 4,000 2,268 0,482 

Valid N 

(listwise) 
287     

 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata untuk 

kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 0,000, nilai maksimum 98,870 

dan rata-ratanya 38,355 dengan standard deviasi sebesar 32,295. Jadi  kepemilikan 

perusahaan untuk dimiliki kepemilikan pihak luar sebesar 38,355%. 

 



 

 

61 
 

Variabel kualitas audit memperoleh nilai minimum 0,000, nilai maksimum 

1,000, standart deviasi 0,498, dan rata-rata sebesar 0.554 artinya rata-rata 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini diaudit oleh KAP Big Four.  

Nilai minimum untuk frekuensi rapat KA (komite audit) sebesar 2,000 dan 

maksimum sebesar 58,000 dengan rata-ratanya sebesar 5,996 dan standar deviasi 

sebesar 5,457. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel pada 

penelitian ini memiliki frekuensi pertemuan komite audit sekitar 5-6 kali 

pertemuan. 

Untuk variabel komite remunerasi rata-ratanya sebesar 3,379, nilai 

minimum 1,000 dan maksimum sebesar 8,000 dengan standar deviasi sebesar 

0,985. Artinya perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini mayoritas memiliki 

komite remunerasi sekitar 3-4 orang. 

Nilai minimum untuk variabel luas pengungkapan manajemen kunci sebesar 

0,000 dan maksimum sebesar 4,000 dengan rata-ratanya sebesar 2,268 dengan 

standar deviasi sebesar 0,482. Artinya secara rata-rata perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini antara skor 2-3. Skor 2 diberikan apabila perusahaan 

mengungkapkan total kompensasi masing-masing komisaris dan direktur. Skor 3 

diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi dengan 

memberikan deskripsi/kategori imbalan. 

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 
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4.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Normalitas Awal 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
.135 587 .000 .950 587 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
 

Dilihat dati Tabel 4.2. nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0.000 

< 0.05 artinya data tidak normal. Maka dilakukan penghilangan data tidak normal 

atau outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3.  

Hasil Uji Normalitas Akhir   

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
,046 287 ,200* ,985 287 ,004 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. sebesar 

0,200 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. 

 

4.2.2. Uji Multikolinearitas  

 Adalah uji yang digunakan untuk dapat mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance> 0,1, maka dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.4.  

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KA ,910 1,099 

FKA ,959 1,042 

KR ,794 1,260 

KI ,865 1,156 

a. Dependent Variable: LPL 
 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Berdasarkan hasil dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing variabel 

independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas pada penelitian ini. 

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5.  

Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,750a ,562 ,556 ,29688 1,837 

a. Predictors: (Constant), KI, KA, FKA, KR 

b. Dependent Variable: LPL 

 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 1,837 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 
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4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

 Pada penelitian ini, uji yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas 

adalah dengan menggunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( 

|u| ) diregresikan dengan variabel independen. Berikut ini adalah hasil 

pengujiannya: 

Tabel 4.6.  

Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
,049 ,010  5,082 ,000 

KA -,001 ,005 -,017 -,267 ,790 

FKA -,001 ,000 -,105 -1,731 ,085 

KR 3,575E-5 ,002 ,001 ,015 ,988 

KI -2,860E-5 ,000 -,025 -,397 ,692 

a. Dependent Variable: abs_res 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.3. Pengujian Model Fit 

Tabel 4.7.  

Hasil Uji Model Fit 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
31,946 4 7,986 90,611 ,000b 

Residual 24,856 282 ,088   

Total 
56,801 286    

a. Dependent Variable: LPL 

b. Predictors: (Constant), KI, KA, FKA, KR 
 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen. 

 

4.4. Pengujian Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8.  

Hasil Uji  Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,750a ,562 ,556 ,29688 

a. Predictors: (Constant), KI, KA, FKA, KR 

b. Dependent Variable: LPL 

 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,562 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 56,2% sedangkan 

sisanya sebesar  43,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis adalah langkah terakhir yang harus dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9. 

Hasil uji t 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,184 ,078  15,155 ,000 

KI ,002 ,001 ,129 3,036 ,003 

KA ,348 ,037 ,389 9,430 ,000 

FKA -,008 ,003 -,093 -2,309 ,022 

KR ,258 ,020 ,571 12,910 ,000 

      

a. Dependent Variable: LPL 

 
Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

 

 



 

 

68 
 

Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kepemilikan institusional sebesar 0,003/2=0,0015 < 0,05 dengan beta koefisien 

+0.002 sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Jadi 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. 

 

Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel kualitas 

audit sebesar 0,000/2=0,000 < 0,05 dengan koefisien beta +0.348 sehingga artinya 

hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Jadi kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

 

Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

frekuensi pertemuan komite audit sebesar 0,022/2=0.011 < 0,05 tetapi koefisien 

beta -0.008 sehingga artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak karena 

berbeda arah. Jadi frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

 

Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel komite 

remunerasi sebesar 0,000/2=0.000 < 0,05 dengan beta koefisien regresi +0.258 
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sehingga artinya hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Jadi komite 

remunerasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. 

 

4.6.  Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Luas 

Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel kepemilikan institusional dibawah 0,05 dengan koefisien beta positif 

sehingga artinya kepemilikan istitusional berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan 

yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.  Kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi 

lain (Tarjo, 2008).  

Dengan menggabungkan argumen teori agensi dengan konsentrasi 

kepemilikan institusional, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan pemilik 

institusional yang lebih besar atau semakin besar jumlah blockholder, semakin 

besar kemampuan mereka untuk mengendalikan gaji, pilihan dan kompensasi total 

(Wang, 2006). Kepemilikan institusional sebagai pemegang saham terbanyak 

perusahaan ingin memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik jadi jangan 
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sampai ada upaya untuk mengekploitasi atau memanfaatkan sumber daya 

perusahaan untuk kepentingan pribadi bagi manajemen, misalnya dengan 

pemberian gaji atau kompensasi yang terlalu tinggi. Selanjutnya, sebagaimana yang 

ditunjukan oleh Eisenhardt (1989), pemegang saham besar ini akan menganjurkan 

perilaku kompensasi yang lebih baik dan mengurangi kompensasi berbasis hasil 

sebagai persentase dari total kompensasi. Dengan pengawasan yang lebih efektif 

dari pihak investor insitusional tersebut, maka manajemen akan mengungkapkan 

informasi mengenai kompensasi manajemen kunci secara lebih transparan. 

Kepemilikan institusional melakukan fungsi monitoring melalui RUPS. 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi yang terdiri 

atas pemegang saham yang memiliki hak untuk memilih anggota dewan komisaris 

dan dewan direksi. Kondisi ini dapat menjadikan institusional ownership menjadi 

termotivasi untuk dapat lebih serius dalam mengawasi dan mengoreksi perilaku 

manajer dan memperpanjang jangka waktu investasi.  Mekanisme pengawasan ini 

dapat dilakukan dengan menempatkan dewan ahli yang tidak dibiayai oleh 

perusahaan sehingga posisi dewan ahli tidak berada pada pengawasan manajer. 

Dengan ini dewan ahli dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk dapat 

mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh manager. Bentuk pengawasan lain 

yang dapat dilakukan oleh dewan ahli adalah dengan memberikan masukan kepada 

manager untuk dijadikan pertimbangan dalam menjalankan usaha dan melalui 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi, semakin tinggi presentase saham 

yang dimiliki oleh institusional ownership dapat menyebabkan pengawasan yang 
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lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan juga 

dapat mengurangi agency cost.  

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan 

Budiartha (2014) mendapatkan bahwa kepemilikan saham institusional memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap integritas luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. Hasil ini juga didukung penelitian Wang (2006)  dan Ali et al 

(2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

 

4.6.2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci    

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

kualitas audit dibawah 0,05 dengan koefisien beta positif sehingga artinya kualitas 

audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci. 

Auditor dalam mengaudit laporan keuangan memberikan usulan laporan 

keuangan supaya lebih transparan dan supaya pihak luar bisa menguji. Informasi 

mengenai penggunaan manajemen kunci dianggap sangat penting, karena informasi 

tersebut dibutuhkan bagi pihak luar untuk menilai perusahaan tersebut sudah 

dikelola dengan baik atau belum. Pengukuran kualitas audit ditentukan melalui 

ukuran KAP yang mengaudit perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh 

KAP besar (KAP Big 4) diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan 

dengan lebih luas karena KAP Big 4 memiliki insentif untuk melindungi reputasi 
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KAP-nya sehingga dapat lebih transparan dan mendorong luasnya pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Informasi mengenai 

pengungkapan kompensasi manajemen dianggap penting bagi pihak luar untuk 

menilai apakah perusahaan telah dikelola dengan baik, jangan sampai manajer 

menerima gaji yang lebih besar daripada yang seharusnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bassert et al. (2007) menunjukkan bahwa 

apabila kualitas audit suatu perusahaan semakin baik, maka informasi keuangan 

yang diungkapakan juga akan semakin luas dan pengukuran dari kualitas audit 

dapat ditentukan melalui ukuran suatu KAP yang telah diberi wewenang untuk 

melakukan audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh KAP 

besar (KAP Big 4) diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan dengan 

lebih luas karena KAP Big 4 memiliki insentif untuk melindungi reputasi KAP-nya 

sehingga dapat lebih transparan dan mendorong luasnya pengungkapan manajemen 

kunci di laporan keuangan (DeAngelo 1981; Nielson dan Percy 2004).  

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farahmita (2012) 

yang menyatakan bahwa pengaruh positif kualitas audit yang diukur dengan ukuran 

KAP terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuangan. Hasil ini juga didukung penelitian Wang dan Chen (2004) dan Bassett et 

al (2007) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara kualitas audit terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  
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4.6.3. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci   

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel frekuensi rapat komite audit dibawah 0,05 tetapi koefisien beta negatif 

sehingga artinya frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan serta 

kinerja operasional perusahaan, sebab komite audit diharapkan mampu membantu 

dewan komisaris dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya. Adapun tugas 

dari komite audit ialah mengawasi setiap proses pelaporan keuangan oleh 

manajemen. Fungsi dari komite audit yang utama adalah membantu dan 

memberikan suatu masukkan kepada dewan komisaris tentang beberapa hal yang 

perlu dilaksanakan oleh direksi, misalnya sebagai berikut: mengimplementasikan 

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Semakin 

tinggi frekuensi rapat komite audit maka semakin besar pengaruhnya dalam 

menganjurkan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam laporan 

keuangan perusahaan. Frekuensi pertemuan komite audit merupakan sarana untuk 

mempertanggungjawabkan fungsi dari komite audit kepada dewan komisaris dan 

juga kepada perusahaan. Semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka 

semakin banyak hal yang akan dievaluasi, salah satunya adalah kepatuhan 

perusahaan untuk mematuhi peraturan, termasuk dalam mengungkapkan luas 

pengungkapan kompensasi manajemen  kunci dalam laporan keuangan.  Informasi  

tentang pengungkapan kompensasi manajemen kunci dianggap hal penting karena 
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informasi tersebut dibutuhkan bagi pihak investor untuk menilai apakah perusahaan 

tersebut telah dikelola dengan baik.  

Dengan semakin seringnya frekuensi pertemuan rapat komite audit justru 

akan menjadi rawan konflik, dan membuat timbulnya agency conflict, hal ini dapat 

berdampak pada penurunan kinerja ketika manajemen membuat laporan keuangan 

sehingga termasuk dalam melakukan disclosure atau pengungkapan pada laporan 

keuangan. Dengan demikian kinerja yang memburuk tersebut akan dapat 

menurunkan pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.  

Selain itu dilihat dari nilai statistik deskriptifnya, nilai rata-rata untuk frekuensi 

pertemuan rapat komite audit sebesar 5.996 dan tidak terlalu tinggi dibandingkan 

nilai maksimumnya, maka tidak efektif dalam penerapan atau implementasinya 

sehingga menjadikan  penurunan kinerja, sehingga akan menurunkan 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

 

4.6.4. Pengaruh Komite Remunerasi terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci  

 Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

komite remunerasi dibawah 0,05 dengan koefisien beta positif, sehingga artinya 

komite remunerasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. 

Komite remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang 

dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komite Nominasi dan 



 

 

75 
 

Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung 

kepada Dewan Komisaris. 

 Tugas dari komite remunerasi adalah membantu dewan komisaris untuk 

mengurus tentang kompensasi semua anggota perusahaan khususnya jajaran 

manajemen perusahaan. Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari pemegang 

saham akan selalu menjaga kepentingan dari pemegang saham dalam perusahaan. 

Komite remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris juga termasuk 

perwakilan dari pemegang saham yang menginginkan seluruh informasi mengenai 

gaji atau kompensasi yang diterima oleh direksi diketahui oleh para pemegang 

saham agar pemegang saham dapat mengetahui laporan yang diungkapkan wajar 

atau tidak jumlah kompensasi manajemen kuncinya, jadi jika laporan mengenai 

kompensasi manajemen kunci dianggap tidak wajar akan ada tenaga penyesuaian 

agar laporan tentang pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang disajikan 

lebih transparan. Semakin banyak jumlah anggota komite remunerasi maka 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki implementasi tata kelola yang baik 

sehingga proses internal kontrol semakin baik pula termasuk dalam 

mengungkapkan informasi mengenai kompensasi manajemen kunci. Informasi  

tentang pengungkapan kompensasi manajemen kunci dianggap hal penting karena 

informasi tersebut dibutuhkan bagi pihak investor untuk menilai pakah perusahaan 

tersebut telah dikelola dengan baik. Hal ini juga dapat diketahui bahwa dengan 

adanya proses internal yang baik akan berdampak pada semakin patuhnya pihak 

manajemen perusahaan dalam mengungkapkan semakin tingginya luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan. 
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Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farahmita (2012) 

menyatakan adanya pengaruh positif antara komite remunerasi terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Hasil ini juga 

didukung penelitian  Akmyga dan Mita (2015) yang menyimpulkan bahwa komite 

remunerasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. 




