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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif penelitian ini. 

Dari data awal berjumlah 1176, ternyata ada cukup banyak data yang tidak normal 

sehingga data normalnya berjumlah 555. 

Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KosUtang 555 ,00 ,15 ,0177 ,02347 

IndpDK 555 ,14 1,00 ,3824 ,11585 

UkuranDK 555 1,00 21,00 4,3964 2,14913 

KeahlianDK 555 ,00 1,00 ,4270 ,49509 

UkuranKA 555 1,00 7,00 3,1027 ,48654 

FrekuensiKA 555 2,00 12,00 4,4613 1,54471 

Reputasi 555 ,00 1,00 ,4198 ,49397 

Tenur 555 1,00 8,00 2,9279 1,19650 

Profitabilitas 555 -12,76 16,48 ,1098 1,03446 

Leverage 555 ,00 ,82 ,1620 ,14612 

Uk Perusahaan 555 21,86 32,84 28,2798 1,84045 

Valid N (listwise) 
555 

    

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil analisis statistik 

deskriptifnya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel kos utang memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh 

PT. Lamicitra Nusantara Tbk. di laporan keuangan tahun 2011 dan 

maksimum 0,15 yang dimiliki oleh PT. Bukit Darmo Property Tbk. di
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2.  laporan keuangan tahun 2015. Nilai rata - rata untuk variabel kos utang 

sebesar 0,0177 serta standar deviasi 0,02347. Artinya perbandingan antara 

biaya bunga dengan rata-rata utang jangka pendek dan jangka panjang 

sebesar 1.77%. 

3. Variabel independensi dewan komisaris memiliki rata-rata 38,24% dengan 

nilai minimum 0.14 yang dimiliki oleh Mahaka Media di laporan keuangan 

tahun 2011 dan maksimum 1.00 yang dimiliki oleh PT. Bukit Darmo 

Property Tbk. di laporan keuangan tahun 2015, dan standar deviasi sebesar 

0.15585. Artinya prosentase perbandingan antara dewan komisaris 

independen dengan total dewan komisaris sebesar 38.24%. Hal ini sejalan 

dengan peraturan POJK no 33 tahun 2014 dimana komisaris independen 

wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota. Berarti dalam 

penelitian ini rata – rata perusahaan sampel sudah memenuhi syarat. 

4. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum 1 yang dimiliki 

oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. di laporan keuangan tahun 2015 dan 

maksimum 21 yang dimiliki oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk. di laporan 

keuangan tahun 2011 dengan rata-rata sebesar 4,3964. Artinya dewan 

komisaris independen perusahaan rata-rata berkisar antara 4 orang. Hal ini 

sejalan dengan peraturan POJK no 33 tahun 2014 dimana jumlah dewan 

komisaris paling sedikit terdiri dari 2 orang anggota. Berarti dalam penelitian 

ini rata – rata perusahaan sampel sudah memenuhi syarat. 

5. Variabel keahlian dewan komisaris rata-ratanya 0,4270 artinya prosentase 

antara dewan komisaris yang memiliki keahlian dan atau berpendidikan di 
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bidang akuntansi dan keuangan sebesar 42.70%. Variabel ini memiliki nilai 

minimum 0.00 yang dimiliki oleh perusahaan Ciputra Surya Tbk. di laporan 

keuangan tahun 2015 dan nilai maksimum 1.00 yang dimiliki oleh PT. Indo 

Kordsa Tbk. di laporan keuangan tahun 2014. 

6. Variabel ukuran komite audit memiliki nilai minimum 1 yang dimiliki oleh 

PT. Tempo Intimedia Tbk. di tahun laporan keuangan 2012 dan maksimum 

7 yang dimiliki oleh Aneka Tambang Persero Tbk. dilaporan keuangan tahun 

2011 dengan rata-rata sebesar 3,1027. Artinya komite audit perusahaan rata-

rata berkisar antara 3 orang. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan no Kep-643/BI/2012 dimana 

mensyaratkan perusahaan harus memiliki minimal 3 orang komite audit. 

Berarti rata – rata perusahaan sampel dalam penelitian ini sudah memenuhi 

syarat. 

7. Variabel jumlah rapat komite audit nilai minimumnya sebesar 2 yang dimiliki 

oleh Lamicitra Nusantara Tbk. di laporan keuangan tahun 2012 dan 

maksimum 12 yang dimiliki oleh PT. Smart Tbk. di laporan keuangan tahun 

2014 dengan rata-rata sebesar 4,4613.  Artinya frekuensi pertemuan rapat 

komite audit perusahaan dalam setahun antara 4-5 kali. Hal ini sejalan dengan 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 

Kep-643/BI/2012 dimana komite audit wajib mengadakan rapat paling 

sedikit satu kali dalam 3 bulan. Berarti dalam penelitian ini rata – rata 

perusahaan sampel sudah memenuhi syarat. 
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8. Variabel reputasi auditor memiliki rata-rata sebesar 0,4198. Artinya dalam 

penelitian ini rata – rata perusahaan sampel cenderung diaudit oleh KAP Non 

Big Four. Variabel ini memiliki nilai minimum 0.00 yang dimiliki oleh PT. 

Lamicitra Nusantara Tbk. di laporan keuangan tahun 2012 dan maksimum 1 

yang dimiliki oleh PT. Central Proteina Prima di laporan keuangan tahun 

2015. 

9. Variabel tenur auditor memiliki nilai minimum sebesar 1 yang dimiliki oleh 

PT. Lamicitra Nusantara Tbk. di laporan keuangan tahun 2012 dan 

maksimum 8 yang dimiliki oleh PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk. di 

laporan keuangan tahun 2013 dengan rata-ratanya 2,9279. Artinya mayoritas 

perusahaan sampel dalam penelitian ini telah menjalin kerja sama dengan 

KAP nya sebanyak 2-3 tahun. Hal ini dapat diartikan juga bahwa rata – rata 

perusahaan sampel tidak memaksimalkan tenur auditnya dimana menurut 

peraturan paling lama 6 tahun, disini dapat disimpulkan rata – rata perusahaan 

sampel lebih cepat berganti auditor. 

10. Variabel profitabilitas rata-ratanya sebesar 0,1098 artinya rasio laba 

dibandingkan total asetnya sebesar 10,98%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini rata – rata perusahaan sampel memiliki profitabilitas 

yang rendah karena nilai perbandingan antara rasio laba dan asetnya sangat 

kecil. Variabel profitabilitas nilai minimum -12,76 yang dimiliki oleh PT. 

Renuka Coalindo Tbk. di laporan keuangan tahun 2012 dan nilai maksimum 

16,48 yang dimiliki oleh PT. Indofarma Tbk. di laporan keuangan tahun 

2011.  
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11. Variabel leverage rata-ratanya sebesar 0,1620 artinya perbandingan antara 

total hutang dengan total ekutias sebesar 16.20%. Variabel leverage nilai 

minimum 0.00 yang dimiliki oleh PT. Suryamas Dutamakmur Tbk. di tahun 

2011 dan nilai maksimum 0.82 yang dmiliki oleh PT. Mulia Industrindo Tbk. 

di tahun 2012.  

12. Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar 28,2798.  Artinya 

nilai rata-rata logaritma natural dari penjumlahan total utang dan total ekuitas 

perusahaan adalah 28,2798. Dapat disimpulkan bahwa rata – rata perusahaan 

sampel tidak memiliki ukuran yang terlalu besar karena rata – rata 

penjumlahan total utang dan ekuitasnya terbilang kecil. Variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai minimum 21,86 yang dimiliki oleh PT. Garuda 

Indonesia Persero Tbk. di tahun 2014 dan nilai maksimum yang dimiliki oleh 

PT. Astra International Tbk. di tahun 2012.  

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 

a. Uji Normalitas 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

  



46 

 

 

 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,308 1176 ,000 ,186 1176 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,036 555 ,090 ,989 555 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorov-

Smirnov sig. sebesar 0,090 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, maka 

dipastikan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

IndpDK ,957 1,044 

UkuranDK ,814 1,229 

KeahlianDK ,992 1,008 

UkuranKA ,898 1,113 

FrekuensiKA ,981 1,019 

Reputasi ,978 1,023 

Tenure ,994 1,006 

Profitabilitas ,987 1,013 

Leverage ,950 1,053 

Size ,807 1,239 

a. Dependent Variable: KosUtang 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata 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. 

c. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 

dengan uji Durbin Watson (DW), dalam penelitian ini hasilnya adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,896a ,803 ,800 ,01050 1,801 

a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, KeahlianDK, FrekuensiKA, Tenure, Reputasi, 

IndpDK, Leverage, UkuranKA, UkuranDK 

b. Dependent Variable: KosUtang 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 1,801 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya tidak terjadi 

autokorelasi pada penelitian ini. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji Glejser. 

Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual (|u|) diregresikan dengan variabel 

independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
-,006 ,030 

 
-,203 ,839 

IndpDK -,031 ,016 -,084 -1,935 ,054 

UkuranDK ,000 ,001 ,019 ,414 ,679 

KeahlianDK ,004 ,004 ,047 1,111 ,267 

UkuranKA ,003 ,004 ,035 ,775 ,439 

FrekuensiKA ,002 ,001 ,069 1,620 ,106 

Reputasi -,002 ,004 -,028 -,656 ,512 

Tenure ,000 ,001 ,005 ,123 ,902 

Profitabilitas ,000 ,002 ,003 ,059 ,953 

Leverage -4,047E-5 ,013 ,000 -,003 ,997 

Size ,001 ,001 ,063 1,344 ,180 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing - masing variabel 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 Regression ,245 10 ,025 222,410 ,000b 

Residual 
,060 544 ,000 

  

Total 
,305 554 

   

a. Dependent Variable: KosUtang 

b. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, KeahlianDK, FrekuensiKA, Tenure, Reputasi, 

IndpDK, Leverage, UkuranKA, UkuranDK 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

 

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

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel 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 Durbin-Watson 

1 ,896a ,803 ,800 ,01050 1,801 

a. Predictors: (Constant), Size, Profitabilitas, KeahlianDK, FrekuensiKA, Tenure, Reputasi, 

IndpDK, Leverage, UkuranKA, UkuranDK 

c. Dependent Variable: KosUtang 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,800 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 80% sedangkan 

sisanya sebesar  20% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi terpenuhi maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Hasil 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
,079 ,008 

 
10,508 ,000 

 

IndpDK ,167 ,004 ,823 42,376 ,000 Ditolak 

UkuranDK ,001 ,000 ,067 3,190 ,002 Diterima 

KeahlianDK ,003 ,001 ,054 2,826 ,005 Ditolak 

UkuranKA ,006 ,001 ,117 5,837 ,000 Ditolak 

FrekuensiKA ,000 ,000 ,024 1,274 ,203 Ditolak 

Reputasi ,003 ,001 ,054 2,805 ,005 Ditolak 

Tenure ,002 ,000 ,106 5,575 ,000 Ditolak 

Profitabilitas ,000 ,000 ,007 ,343 ,732 Ditolak 

Leverage ,023 ,003 ,141 7,205 ,000 Ditolak 

Size -,006 ,000 -,443 -20,957 ,000 Diterima 

 a. Dependent Variable: KosUtang 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 
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Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi Independensi Dewan 

Komisaris berpengaruh negatif terhadap Kos Utang. Dari tabel 4.9. diketahui 

ternyata nilai signifikansi t untuk variabel indenpendesi dewan komisaris sebesar 

0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,823 menunjukkan 

pengaruhnya bernilai positif. Jadi independensi dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap kos utang. Artinya hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. 

 

Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap kos utang. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi 

t untuk variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,002 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,067 menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kos utang. Artinya hipotesis kedua 

pada penelitian ini diterima. 

 

Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini berbunyi keahlian dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel keahlian dewan komisaris sebesar 0,005 < 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,054 menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. 

Jadi keahlian dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya 

hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. 
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Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini berbunyi ukuran komite audit 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel ukuran komite audit sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,106 menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi 

ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya hipotesis 

keempat pada penelitian ini ditolak. 

 

Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima dari penelitian ini berbunyi jumlah rapat komite audit 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel jumlah rapat komite audit sebesar 0,203 > 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,024 menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. 

Jadi jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kos utang. Artinya 

hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. 

.  

Hipotesis Keenam 

Hipotesis keenam dari penelitian ini berbunyi reputasi auditor berpengaruh 

negatif terhadap kos utang. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t 

untuk variabel reputasi auditor sebesar 0,005 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,054 menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi reputasi auditor 

berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya hipotesis keenam pada penelitian 

ini ditolak. 
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Hipotesis Ketujuh 

Hipotesis ketujuh dari penelitian ini berbunyi tenur auditor berpengaruh 

negatif terhadap kos utang. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t 

untuk variabel tenur auditor sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,106 menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi tenur auditor 

berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya hipotesis ketujuh pada penelitian 

ini ditolak. 

 

Variabel Kontrol 

Untuk semua variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran perusahaan 

memiliki nilai signifikansi t < 0.05 sehingga variabel kontrol leverage dan ukuran 

perusahaan diterima. Tetapi untuk profitabilitas nilai signifikansi t nya > 0.05 

artinya profitabilitas tidak dapat menjadi variabel kontrol. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Kos Utang  

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel indenpendesi dewan komisaris sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,823 menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi independensi 

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kos utang. 

Jika perusahaan mempunyai dewan komisaris yang independen, maka 

laporan keuangan yang dieberikan manajemen lebih berintegritas karena di dalam 

perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi pihak-pihak di luar 

manajemen. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka kinerja 
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manajemen dapat diandalkan dan pemakai laporan keuangan, termasuk kreditur 

akan lebih mempercayai perusahaan (Wibowo dan Nugrahanti, 2012).

 Dengan demikian maka membuka pintu bagi perusahaan untuk melakukan 

ekspansi dan memanfaatkannya dengan cara mencari sumber utang yang lain. 

Walaupun kreditur mempercayai perusahaan untuk memberi utang lebih besar, 

akan tetapi para kreditur tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah tentang 

bunga acuan utang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang disebut dengan BI 

rate. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa independensi dewan komisaris tidak 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

 

4.6.2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,002 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi yang menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi ukuran dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap kos utang. 

Dewan komisaris adalah badan yang bertugas melakukan monitoring atau 

pengawasan baik secara umum dan atau khusus tetapi masih sesuai anggaran dasar 

serta selalu memberi nasihat kepada direksi. Ukuran dewan komisaris dapat 

memainkan peran penting dalam kemampuan direksi untuk memantau dan 

mengontrol manajer. Beberapa perusahaan memerlukan dewan komisaris yang 

lebih besar untuk pemantauan yang efektif (33/POJK.04/2014).  

 Klein (2002) menemukan bahwa kinerja dewan komisaris dipengaruhi oleh 

ukuran dewan komisaris, apabila ukuran dewan komisaris besar, memiliki lebih 

banyak anggota maka kinerja semakin efektif. Karena itu, pemantauan dewan 
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komisaris meningkat dalam ukuran dewan komisaris karena kemampuan untuk 

mendistribusikan beban kerja lebih lebih banyak. Ukuran dewan komisaris yang 

lebih besar membutuhkan waktu dan usaha lebih sedikit untuk mengawasi 

manajemen. Jika dewan komisaris banyak yang memonitor maka proses 

pengawasan akuntansi keuangan lebih efektif, sehingga pemegang utang akan 

diuntungkan melalui peningkatan transparansi keuangan dan membuat perusahaan 

memiliki kemungkinan besar untuk lebih dipercaya kreditur dan meningkatkan kos 

utangnya. 

 

4.6.3. Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris Terhadap Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel keahlian dewan komisaris sebesar 0,005 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi yang menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi keahlian dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap kos utang. 

Keahlian dewan komisaris dapat mempengaruhi efektivitas monitoring 

komite audit. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keahlian akuntansi 

keuangan anggota dewan komisaris dapat memfasilitasi untuk lebih efektif 

mengawasi proses pelaporan keuangan. Krishnan dan Visvanathan (2008) dalam 

Sun et al. (2014) memberikan bukti bahwa konservatisme akuntansi positif terkait 

dengan keahlian dewan komisaris. Anggota dewan komisaris dengan keahlian 

akuntansi keuangan dapat membatasi perilaku oportunis. 

 Monitoring yang efektif juga membutuhkan baik keahlian dan tepat insentif 

(Beasley, 1996). Apabila keahlian monitoring meningkat, oportunisme menjadi 

berkurang, menyebabkan klaim nilai investor meningkat. Keahlian dewan 
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komisaris membuat dewan komisaris memantau manajemen perusahaan lebih baik 

sehingga para kreditur semakin percaya pada perusahaan dan memberikan utang 

lebih besar. Tetapi para kreditur tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah 

tentang bunga acuan utang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang disebut 

dengan BI rate. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keahlian dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap kos utang. 

 

4.6.4. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kos Utang 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel ukuran komite audit sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

yang menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi ukuran komite auditber 

pengaruh positif terhadap kos utang 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris (Kep-643/Bl/2012). Komite audit memiliki tugas untuk melakukan 

pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan agar kinerja manajemen 

cocok dengan kemauan kreditur (principal). Komite audit yang efektif akan 

meningkatkan kinerja internal perusahaan yang menuju kepada naiknya reputasi 

perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan kreditur dan berpengaruh 

terhadap kepercayaan kreditur untuk memberikan utang lebih tinggi. Tetapi para 

kreditur tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah tentang bunga acuan utang 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang disebut dengan BI rate. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap 

kos utang. 
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4.6.5. Pengaruh Jumlah Rapat Komite AuditTerhadap Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel jumlah rapat komite audit > 0,05. Jadi jumlah rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kos utang. Kebijakan penyelenggaraan rapat juga diatur 

dalam Piagam Komite Audit (committee audit charter) yang tertuang pada 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. Kep-

643/Bl/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembentukan Kerja Komite 

Audit. Komite audit menggelar rapat secara rutin paling sedikit satu kali dalam tiga 

bulan, rapat komite audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari setengah 

jumlah anggota, keputusan dari rapat komite audit diambil berdasarkan dengan 

musyawarah mufakat, setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat 

(termasuk bila timbul beda pendapat) dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang 

hadir serta disampaikan kepada dewan komisaris (Kep-634/BI/2012).  

Rapat komite audit adalah hal yang wajib dilakukan dan tetapi tidak selalu  

membahas agenda untuk usaha meminimalkan kos utang, disamping itu pihak 

perusahaan ataupun kreditur tidak dapat menghindari kebijakan tingkat suku bunga 

yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dapat dikatakan jumlah rapat 

komite audit tidak berpengaruh terhadap kos utang. 

  

4.6.6. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Kos Utang 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel reputasi auditor sebesar 0,005 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 
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yang menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi reputasi auditor berpengaruh 

positif terhadap kos utang. 

Monitoring yang dilakukan oleh auditor dapat mengurangi agency problem 

karena auditor bekerja secara independen dan hasil auditnya mencerminkan kinerja 

manajemen sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah sumber 

daya, kehati – hatian, dan reputasi KAP. Hasil audit dari KAP big four dipandang 

berkualitas karena memenuhi faktor-faktor tersebut. Risiko asimetri informasi yang 

dihadapi perusahaan tentu akan berkurang dan dapat berakibat mengurangi kos 

utang (Prasetyo, 2013).  

  Semakin baik reputasi auditor berarti perusahaan kredibel dan semakin 

dipercaya oleh kreditur sehingga akan semakin banyak utang yang dapat diberikan. 

Selain itu kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan mencari 

sumber utang yang lain sehingga kos utangnya meningkat dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kos utang. 

 

4.6.7. Pengaruh Tenur Auditor Terhadap Kos Utang 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwanilai signifikansi t untuk 

variabel tenur auditor sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 

yang menunjukkan pengaruhnya bernilai positif. Jadi tenur auditor berpengaruh 

positif terhadap kos utang. 

Tenur audit yang terlalu lama dapat menciptakan ketergantungan ekonomi 

untuk auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor 

dan klien dalam jangka waktu yang lama juga diduga akan menimbulkan hilangnya 

independensi auditor. Hilangnya independensi auditor dapat diidentifikasi dari 
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semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit going concern (Setyorini et 

al., 2015).  

 Pemerintah mengatur persoalan masa perikatan audit dalam PMK 

No.17/PMK.01/2008 yang berisi pemberian audit oleh KAP paling lama 6 tahun 

periode dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 periode serta seorang 

Akuntan Publik dapat menerima pekerjaan audit atas klien yang sama setelah 1 

tahun tidak memberikan jasa audit untuk klien tersebut.Semakin lama tenur audit 

maka risiko asimetri informasi yang dihadapi perusahaan tentu akan meningkatkan 

kepercayaan kreditur untuk memberikan utang yang lebih banyak. Kembali lagi 

perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai lading untuk ekspansi 

dengan cara mencari sumber utang yang lain sehingga meingkatkan kos utang. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tenur auditor  berpengaruh positif 

terhadap kos utang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini ingin mengetahui faktor – faktor apakah yang dapat 

mempengaruhi rendahnya kos utang dalam sebuah perusahaan. Secara teoritis 

penelitian ini menggunakan dasar agency theory dimana teori ini menjelaskan 

conflict of interest antara pihak pemberi wewenang dan penerima wewenang. 

Dalam penelitian ini melibatkan peran dewan komisaris, komite audit dan auditor 

dalam menurunkan kos utang. Dewan komisaris meliputi independensi dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris dan keahlian dewan komisaris. Komite audit 

meliputi jumlah rapat dan ukuran komite audit. Peran auditor sendiri meliputi 

reputasi auditor dan tenur auditor. 

 Hasil pengujian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independensi dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap 

kos utang dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,823 menunjukkan 

pengaruhnya bernilai positif. Artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

ditolak. 

2. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kos utang dilihatdari 

nilai koefisien regresi sebesar 0,066 menunjukkan pengaruhnya bernilai 

positif. Jadi ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kos utang. 

Artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.
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3. Variabel keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap kos 

utang dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,054 menunjukkan 

pengaruhnya bernilai positif. Jadi keahlian dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap kos utang. Artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini 

ditolak. 

4. Variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap kos utang 

dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,117 menunjukkan pengaruhnya 

bernilai positif. Jadi ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kos 

utang. Artinya hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. 

5. Variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap kos 

utang dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,025 menunjukkan 

pengaruhnya bernilai positif. Jadi jumlah rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kos utang. Artinya hipotesis kelima pada penelitian ini 

ditolak. 

6. Variabel reputasi auditor tidak berpengaruh negatif terhadap kos utang dilihat 

dari nilai koefisien regresi sebesar 0,054 menunjukkan pengaruhnya bernilai 

positif. Jadi reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya 

hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. 

7. Variabel tenur auditor tidak berpengaruh negatif terhadap kos utang dilihat 

dari nilai koefisien regresi sebesar 0,106 menunjukkan pengaruhnya bernilai 

positif. Jadi tenur auditor berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya 

hipotesis ketujuh pada penelitian ini ditolak. 
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8. Untuk variabel kontrol, leverage dan ukuran perusahaan memilikinilai 

signifikansi t < 0.05 sehingga leverage dan ukuran perusahaan diterima. 

Tetapi untuk profitabilitas memiliki nilai signifikansi t > 0.05 sehingga 

profitabilitas ditolak sebagai variabel kontrol. 

 

5.2 Keterbatasan dan Implikasi 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data dalam penelitian ini banyak 

yang tidak dapat dipakai, diakibatkan karena biaya utang perusahaan yang tidak 

tercantum dalam laporan keuangan. Selain itu dalam penelitian ini masih 

mempertimbangkan adanya kebijakan pemerintah tentang tingkat suku bunga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga banyak variabel yang ditolak dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan implikasi dari penelitian ini ditujukan untuk pihak kreditur 

disamping mempertimbangkan kebijakan BI rate agar dapat melihat juga peran – 

peran dari dewan komisaris, komite audit dan auditor dalam menentukan kos utang. 

Bagi perusahaan disarankan untuk tetap meningkatkan peran dewan komisaris, 

komite audit dan auditor agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap berintegritas 

sehingga tetap menjadi bahan pertimbangan bagi kreditur untuk memberikan pinjaman 

dananya. Bagi penelitian berikutnya disarankan untuk menghubungkan dengan 

peringkat obligasi (bond rating) perusahaan serta bisa memasukkan tingkat suku bunga 

Bank Indonesia (BI rate) sebagai salah satu variabel kontrol. 
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