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BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Bagian ini akan membahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Data sampel awal sebelum diuji asumsi klasik yaitu sebesar 396.  

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan 

pengungkapan goodwill impairment testing memiliki nilai minimal sebesar 

0,06 yaitu PT Mahaka Media Tbk sedangkan nilai maksimal sebesar 0,83 

yaitu PT Dharma Satya Nusantara Tbk dan nilai rata-rata sebesar 0,34 serta 

deviasi standar sebesar 0,19. Kepatuhan pengungkapan goodwill impaurment 

testing dalam penelitian ini memiliki arti bahwa rata-rata perusahaan 

mematuhi pengungkapan goodwill impairment testing tersebut sebesar 34%. 

 

 N Minimal Maksimal Rata-rata Deviasi 

Standar 

Gw_Impairment_Testing 163 0,06 0,83 0,34 0,19 

Auditor 163 0,00 1,00 0,64 0,48 

Latar_Belakang_KA 163 0,20 1,00 0,58 0,25 

Intensitas_Gw 163 0,00 0,39 0,05 0,06 

Size 163 25,00 33,00 30,06 1,71 

ROA 163 -0,34 0,33 0,04 0,08 

Lev 163 0,00 0,93 0,45 0,23 

Valid N (listwise) 163     
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Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pengungkapan goodwill impairment 

testing di sampel penelitian cenderung rendah. 

Variabel kualitas auditor memiliki nilai rata-rata sebesar 0,64 dengan 

deviasi standar sebesar 0,48 serta nilai minimal sebesar 0,00 yaitu PT Mahaka 

Media Tbk dan nilai maksimal sebesar 1,00 yaitu PT Salim Ivomas Pratama 

Tbk. Kualitas auditor dalam penelitian ini memiliki arti bahwa mayoritas 

perusahaan diaudit oleh auditor Big-4 yaitu sebesar 0,64 (64%) dan 0,36 

(36%) diaudit oleh auditor non-Big4. Dengan kata lain, perusahaan pada 

penelitian ini cenderung menggunakan auditor Big-4 dibanding dengan 

auditor non-Big4.  

Variabel latar belakang komite audit memiliki rata-rata sebesar 0,58 

dengan deviasi standar sebesar 0,25 serta nilai minimal sebesar 0,20 yaitu PT 

Bank Internasional Indonesia Tbk dan nilai maksimal sebesar 1,00 yaitu PT 

Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Latar belakang komite audit dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa mayoritas dalam suatu perusahaan memiliki komite 

audit dengan latar belakang pengalaman akuntansi atau keuangan lebih 

banyak dibandingkan dengan komite audit dengan latar belakang selain 

akuntansi atau keuangan yaitu sebesar 0,58 (58%).  

Variabel intensitas goodwill memiliki nilai minimal sebesar 0,00 yaitu 

PT Indonesia Paradise Property Tbk dan nilai maksimal sebesar 0,39 yaitu 

PT Cowell Development Tbk serta nilai rata-rata sebesar 0,05 dan deviasi 

standar sebesar 0,06. Intensitas goodwill merupakan besaran goodwill 

terhadap total aset dalam suatu perusahaan. Jika dilihat dari nilai rata-rata 
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intensitas goodwill pada perusahaan dalam penelitian ini, cenderung cukup 

rendah relatif terhadap aset yaitu sebesar 0,05 (5%).  

Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar 30,06 (Rp 

34.447.857.281.695) dengan deviasi standar sebesar 1,71 serta nilai minimal 

sebesar 25,00 (Rp 107.351.966.000) yaitu PT Centrin Online Tbk dan nilai 

maksimal sebesar 33,00 (Rp 245.435.000.000.000) yaitu PT Astra 

Internasional Tbk. Hal tersebut menandakan bahwa ukuran perusahaan yang 

termasuk dalam penelitian ini bervariasi yaitu dari skala menengah (sedang) 

hingga besar. Menutut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) perusahaan 

dikatakan skala menengah (sedang) apabila memiliki total aset lebih dari Rp 

50.000.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000.000.  

Variabel profitabilitas perusahaan memiliki nilai minimal sebesar -0,34 

yaitu PT Bintang Semestaraya Tbk dan nilai maksimal sebesar 0,33 yaitu PT 

Surya Citra Media Tbk serta nilai rata-rata sebesar 0,04 dan deviasi standar 

sebesar 0,08. Apabila dilihat dari nilai minimal dan nilai maksimal 

menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini bervariasi 

dari yang kecil (-0,34) hingga besar (0,33). 

Variabel leverage memiliki nilai rata-rata sebesar 0,45 dengan deviasi 

standar sebesar 0,23 serta nilai minimal sebesar 0,00 yaitu PT United Tractors 

Tbk dan nilai maksimal sebesar 0,93 yaitu PT Tower Bersama Infrastructure 

Tbk. Leverage dalam penelitian ini, memiliki arti bahwa bervariasi dari 

rendah hingga tinggi yaitu sebesar 0,00 (0%) hingga 0,93 (93%).  
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4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas : 

a. Uji Normalitas  

Dalam pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebagai berikut : 

 

 Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Awal 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Akhir 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Hasil pengujian normalitas dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov 

pada tabel diatas menunjukkan sig. sebesar 0,067. Hasil pengujian 

normalitas dengan nilai sig. > 0,05 berarti bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini normal. 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,152 396 ,000 ,918 396 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

  

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,068 163 ,067 ,983 163 ,039 

a. Lilliefors Significance Correction 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui 

ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai Tolerance > 0,1 dan 

nilai VIF < 10 maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas, 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. 

 

 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

(Constant)   

Auditor ,607 1,647 

Latar_Belakang_KA ,935 1,069 

Intensitas_Gw ,929 1,077 

Size ,635 1,575 

ROA ,823 1,214 

Lev ,802 1,247 
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c. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (DW). Berikut ini 

merupakan hasil dari uji autokorelasi : 

 Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian untuk autokorelasi 

menunjukkan nilai sebesar 1,974 berada diantara DU (1,781) dan 4-DU 

(2,219) yang memiliki arti bahwa tidak terjadi autokorelasi pada 

penelitian ini.  

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini, untuk pengujian heteroskedastisitas 

digunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual 

diregresikan dengan variabel independen. Berikut merupakan hasil dari 

uji Glejser : 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,427a ,183 ,151 ,18142 1,974 

a. Predictors: (Constant), Lev, Latar_Belakang_KA, Intensitas_Gw, Size, ROA, Auditor 

b. Dependent Variable: Gw_Impairment_Testing 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen memiliki 

nilai signifikansi diatas atau > 0,05 sehingga dapat dikatakan pada 

penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.  

 

4.3 Model Fit 

Pengujian model fit dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F 

pada tabel berikut ini : 

 Tabel 4.7 Hasil Uji Model Fit 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) ,100 ,160  ,624 ,534 

Auditor ,039 ,020 ,188 1,895 ,060 

Latar_Belakang_KA ,041 ,031 ,106 1,327 ,187 

Intensitas_Gw -,204 ,134 -,122 -1,517 ,131 

Size -,001 ,006 -,011 -,116 ,908 

ROA -,021 ,105 -,017 -,201 ,841 

Lev ,065 ,037 ,153 1,766 ,079 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 

Regression 1,148 6 ,191 5,814 ,000b 

Residual 5,135 156 ,033   

Total 6,283 162    
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Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil pengujian model 

fit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya variabel 

independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.  

 

4.4 Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai 

Adjusted R Square pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

Adjusted R Square adalah sebesar 0,151 yang memiliki arti variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 15,1% sedangkan 

sisanya sebesar 84,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.5 Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah 

melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel 

a. Dependent Variable: Gw_Impairment_Testing 

b. Predictors: (Constant), Lev, Latar_Belakang_KA, Intensitas_Gw, Size, ROA, Auditor 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,427a ,183 ,151 ,18142 1,974 

a. Predictors: (Constant), Lev, Latar_Belakang_KA, Intensitas_Gw, Size, ROA, Auditor 

b. Dependent Variable: Gw_Impairment_Testing 
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independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t dengan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Uji t 

Hipotesis Pertama 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel 

kualitas auditor adalah sebesar 0,000/2 = 0,000 < 0,05 dengan nilai beta 0,461 

sehingga artinya bahwa hipotesis pertama diterima. Penelitian ini 

menunjukkan adanya hubungan yang positif signifikan antara kualitas auditor 

dengan kepatuhan perusahaan dalam mengungkapan goodwill impairment 

testing di Indonesia. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa pemilihan 

auditor Big-4 mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mematuhi 

pengungkapan goodwill impairment testing.  

 

Hipotesis Kedua 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel 

latar belakang komite audit adalah sebesar 0,520/2 = 0,260 > 0,05 dengan 

nilai beta 0,048 sehingga artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig./2 Keterangan 

B Std. Error Beta 
  

 

(Constant) ,563 ,297  1,893 ,060 ,030  

Auditor ,189 ,038 ,461 4,961 ,000 ,000 Diterima 

Latar_Belakang_KA ,037 ,057 ,048 ,645 ,520 ,260 Ditolak 

Intensitas_Gw ,579 ,250 ,174 2,319 ,022 ,011 Diterima 

Size -,016 ,010 -,138 -1,514 ,132 ,066 Ditolak 

ROA -,087 ,195 -,036 -,447 ,655 ,327 Ditolak 

Lev ,176 ,068 ,208 2,579 ,011 ,005 Diterima 

  a. Dependent Variable: Gw_Impairment_Testing 
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Dari hasil pengujian, menunjukkan bahwa latar belakang komite audit tidak 

memiliki hubungan positif signifikan dengan kepatuhan perusahaan dalam 

mengungkapkan goodwill impairment testing.  

 

Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel 

intensitas goodwill adalah sebesar 0,022/2 = 0,011 < 0,05 dengan nilai beta 

0,174 sehingga artinya bahwa hipotesis ketiga diterima. Penelitian ini 

memberikan bukti adanya hubungan positif signifikan antara intensitas 

goodwill dengan kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing pada 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal tersebur menunjukkan 

bahwa semakin tinggi intensitas goodwill yang dimiliki perusahaan, maka 

akan semakin patuh pula perusahaan dalam mengungkapkan goodwill 

impairment testing.  

 

Hipotesis Keempat 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui signifikansi untuk variabel 

ukuran perusahaan adalah sebesar 0,132/2 = 0,066 > 0,05 dengan nilai beta  

-0,138 sehingga artinya hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Dari 

hasil pengujian, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dengan kepatuhan 

pengungkapan goodwill impairment testing tidak memiliki hubungan yang 

positif signifikan.  
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Variabel Kontrol 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui signifikansi untuk variabel 

kontrol profitabilitas perusahaan (ROA) yaitu sebesar 0,655/2 = 0,327 > 0,05 

dengan beta -0,036 yang berarti bahwa variabel kontrol profitabilitas 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan goodwill 

impairment testing. Variabel kontrol leverage menunjukkan signifikansi 

0,011/2 = 0,005 < 0,05 dengan beta positif 0,208 yang berarti bahwa variabel 

kontrol leverage berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan goodwill 

impairment testing. 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Kualitas Auditor Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Goodwill 

Impairment Testing  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, terdapat hubungan 

positif signifikan antara kualitas auditor terhadap kepatuhan pengungkapan 

goodwill impairment testing. Kesimpulan tersebut dapat diketahui dari 

signifikansi t untuk variabel kualitas auditor yang dibawah 0,05 dengan nilai 

beta positif sehingga artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. 

Jadi, auditor Big-4 akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam 

mengungkapkan goodwill impairment testing.  

Pemilihan auditor Big 8 / 6 / 5 / 4 dapat mempengaruhi penyajian 

pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan IFRS (Stokes 

dan Webster, 2009). Auditor Big-4 berusaha menjaga reputasinya sehingga 
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berusaha untuk mendorong perusahaan mengungkapkan laporan keuangan 

sesuai dengan IFRS. Selain itu, auditor Big-4 menginginkan perusahaan 

untuk lebih transparan dan tidak ada yang disembunyikan dalam 

mengungkapkan goodwill impairment testing. Auditor Big-4 tidak ingin 

perusahaan menyembunyikan sesuatu hal yang jelas salah dan akan 

merugikan perusahaan itu sendiri. Sehingga, auditor Big-4 akan terus 

mendorong suatu perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan 

goodwill impairment testing yang sesuai dengan IFRS agar jauh dari salah 

saji material dibandingkan dengan auditor non-Big4. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Bepari, et.al., (2014) dan Bepari dan Mollik 

(2015). 

 

4.6.2 Latar Belakang Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pengungkapan 

Goodwill Impairment Testing  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, nilai signifikansi t untuk 

variabel latar belakang komite audit adalah diatas 0,05 yang artinya hipotesis 

kedua dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian, latar belakang komite 

audit tidak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pengungkapan 

goodwill impairment testing.  

Peran komite audit dalam suatu perusahaan sangatlah penting untuk 

mengawasi kinerja manajemen dalam mengungkapkan laporan keuangan 

termasuk pengungkapan goodwill impairment testing. Komite audit yang 

berpengalaman akuntansi atau keuangan dan yang berpengalaman selain 
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akuntansi atau keuangan memiliki satu tujuan yang sama. Ketika dirasa 

bahwa manajemen tidak mematuhi standar pengungkapan yang berlaku, 

komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan dan juga yang 

selain berlatar belakang akuntansi atau keuangan akan memberikan teguran 

atau pun punishment yang sama. Sehingga perbedaan latar belakang komite 

audit tidak mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan 

goodwill impairment testing.  

 

4.6.3 Intensitas Goodwill Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Goodwill 

Impairment Testing  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, terdapat hubungan positif 

signifikan antara intensitas goodwill terhadap kepatuhan pengungkapan 

goodwill impairment testing. Kesimpulan tersebut dapat diketahui dari nilai 

signifikansi t untuk variabel intensitas goodwill yang dibawah 0,05 dengan 

nilai beta positif yang berarti bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

diterima. Jadi, semakin tinggi intensitas goodwill suatu perusahaan maka 

akan semakin meningkatkan kepatuhan pengungkapan goodwill impairment 

testing.  

Dalam penelitian Bepari, et.al., (2014) mengungkapkan bahwa 

perusahaan dengan tingkat intensitas goodwill yang tinggi akan memiliki 

tingkat kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing lebih tinggi 

daripada perusahaan dengan tingkat intensitas goodwill yang rendah. Ketika 

suatu perusahaan memiliki intensitas goodwill yang tinggi atau dalam kata 
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lain presentase cukup besar, perusahaan tidak perlu khawatir saat goodwill 

harus dialokasikan ke dalam cash generating unit (CGU) atau unit penghasil 

kas untuk goodwill impairment testing. Intensitas goodwill yang besar 

membuat perusahaan lebih percaya diri karena ketika goodwill impairment 

testing, kemungkinan tidak terjadi kerugian penurunan nilai lebih besar 

dibandingkan perusahaan dengan intensitas goodwill yang rendah. Hal 

tersebut mendorong perusahaan dengan intensitas goodwill tinggi untuk lebih 

percaya diri mengungkapkan goodwill impairment testing dalam laporan 

keuangannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Petersen dan 

Plenborg (2010) serta Bepari, et.al., (2014). 

 

4.6.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Goodwill 

Impairment Testing 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, nilai signifikansi t 

untuk variabel ukuran perusahaan adalah diatas 0,05 yang artinya hipotesis 

keempat dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian, ukuran perusahaan 

tidak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pengungkapan goodwill 

impairment testing.  

Dalam mengukur tingkat kepatuhan pengungkapan goodwill 

impairment testing tidak dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Baik 

perusahaan besar, sedang maupun kecil berusaha mengungkapkan goodwill 

impairment tetsing sesuai dengan standar yang berlaku. Belum tentu 

perusahaan besar memiliki tingkat kepatuhan yang lebih besar dibandingkan 
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dengan perusahaan kecil begitu pun sebaliknya. Pengungkapan laporan 

keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, bergantung pada kinerja 

masing-masing karyawan perusahaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan 

besar maupun kecil akan berusaha merekrut karyawan yang memiliki 

pengalaman ahli dan berkompeten. Tidak dapat hanya melihat dari ukuran 

perusahaan (yang diukur menggunakan proxy total aset perusahaan), kita 

dapat menyimpulkan perusahaan tersebut tidak patuh atau pun patuh terhadap 

standar yang berlaku dalam mengungkapkan goodwill impairment testing. 

Jadi ukuran perusahaan, perusahaan besar maupun kecil tidak menjamin 

bahwa perusahaan tersebut akan patuh dalam mengungkapkan goodwill 

impairment testing.  

 

4.6.5 Variabel Kontrol 

Berdasarkan pada hasil pengujian, diketahui bahwa nilai signifikansi t 

untuk variabel profitabilitas perusahaan (ROA) adalah sebesar 0,655/2 = 

0,327 > 0,05 dan beta negatif sehingga artinya profitabilitas perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing. 

Untuk variabel leverage adalah sebesar 0,011/2 = 0,005 > 0,05 dengan beta 

positif yang berarti bahwa leverage berpengaruh terhadap kepatuhan 

pengungkapan goodwill impairment testing.  

Untuk mengetahui kinerja perusahaan, maka ditambahkan profitabilitas 

perusahaan yang diukur menggunakan tingkat pengembalian atas aset (return 

on assets/ROA) dan rasio leverage sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian 
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ini menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan sebagai variabel kontrol 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan goodwill impairment 

testing. Sedangkan rasio leverage sebagai variabel kontrol berpengaruh 

terhadap kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


