
 
 
 
 

BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

 

Berdasarkan kriteria sampel penelitian pada tabel 3.1. menunjukkan bahwa 

jumlah sampel awal pada penelitian adalah 770 data perusahaan. Adanya uji 

asumsi klasik yang diterapkan yaitu uji multikolinearitas, normalitas, autokorelasi 

dan heteroskedasdisitas menyebabkan jumlah sampel penelitian akhir berubah 

menjadi 409 data perusahaan. Hal ini disebabkan karena jumlah data yang 

berkisar 361 data perusahaan pada periode tertentu tersebut, tidak normal atau 

bias untuk dijadikan sampel penelitian sehingga data tersebut dihapuskan. 

 
4.1. Statistik Deskriptif 

 

Bagian ini akan membahas mengenai statistik deskriptif. 

 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 
 

 

Descriptive Statistics 
 

     Std. 

 N Minimum Maximum Mean Deviation 

      
Tenur_Audit 409 1,00 8,00 4,0856 2,33998 

Fr_Rapat_Komite_A 409 1,00 52,00 7,1540 7,39026 

      
Kualitas_LK 409 ,0027 ,0779 ,035340 ,0168159 

      
Size 409 24,7034 34,1483 28,652956 1,8067651 

Leverage 409 -8,3383 13,5432 1,505481 2,2742922 

Profitabilitas 409 -45,1152 3,0711 -,061098 2,2396751 

Valid N (listwise) 409     
      

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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Pada Tabel 4.1. di atas terlihat bahwa variabel tenur audit memiliki nilai 

minimum sebesar 1,00. Artinya dalam penelitian ini terdapat perusahaan yang 

memiliki masa perikatan dengan jasa audit sekitar 1 tahun menggunakan jasa audit 

tersebut yaitu PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk tahun 2012. Nilai maksimum 

penelitian variabel tenur audit sebesar 8,00. Artinya dalam penelitian ini terdapat 

perusahaan yang memiliki masa perikatan dengan jasa audit terlama yaitu sekitar 

8 tahun pada PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata 

sebesar 4,0856 berarti rata-rata perusahaan memiliki masa perikatan dengan jasa 

audit sekitar 4 tahun lebih 1 bulan. 

 
Variabel frekuensi rapat komite audit memiliki nilai minimum sebesar 

1,00. Artinya frekuensi rapat komite audit dalam penelitian ini minimum adalah 1 

kali, yaitu dilakukan oleh PT MNC Sky Vision Tbk tahun 2012 . Nilai maksimum 

penelitian ini sebesar 52,00. Artinya frekuensi rapat komite audit dalam penelitian 

ini maximum adalah 52 kali, yaitu dilakukan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk 

tahun 2015. Nilai rata-rata sebesar 7,1540 berarti rata-rata frekuensi rapat komite 

audit sebanyak 7 kali. 

 
Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 

0,0027. Artinya dalam penelitian ini terdapat perusahaan yang memiliki nilai 

kualitas akrual sebesar 0,0027 yaitu PT Golden Retailindo Tbk tahun 2012. Nilai 

maksimum penelitian ini sebesar 0,0779 yang artinya dalam penelitian ini ada 

perusahaan yang memiliki nilai kualitas akrual sebesar 0,0779 yaitu PT Tifa 

Finance Tbk tahun 2014. Serta nilai rata-rata sebesar 0,035340 yang artinya rata-

rata perusahaan memiliki nilai kualitas akrual sebesar 0,035340. 
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Variabel size atau ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 

24,7034. Artinya dalam penelitian ini terdapat perusahaan yang memiliki LnSize 

sebesar24,7034 yaitu perusahaan PT Yulie Sekurindo Tbk tahun 2014. Nilai 

maksimum size dalam penelitian ini sebesar 34,1483. Artinya dalam penelitian ini 

terdapat perusahaan yang memiliki LnSize sebesar 34,1483 yaitu PT Bank Central 

Asia Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata sebesar 28,6529 yang artinya rata-rata 

perusahaan memiliki LnSize sebesar 28,6529. 

 
Variabel leverage memiliki nilai minimum sebesar -8,3383. Artinya dalam 

penelitian ini terdapat perusahaan yang memiliki rasio dersebesar -8,3383 yaituPT 

Bentoel Internasional Investama Tbk tahun 2014. Nilai maksimum penelitian ini 

sebesar 13,5432. Artinya leverage dalam penelitian ini maksimum sebesar 

13,5432 yaitu perusahaan PT Tower Bersama InfrastructureTbk tahun 2016. Nilai 

rata-rata leverage pada perusahaan sebesar 28,6529 yang artinya rata-rata 

perusahaan memiliki leverage sebesar 28,6529. 

 
Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar -45,1152. Artinya 

profitabilitasdalam penelitian ini minimum sebesar -45,1152 yaitu pada PT Bakrie 

Sumatra Plantations Tbk tahun 2015. Nilai maksimum penelitian ini sebesar 

3,0711 yaitu. Artinya profitabilitasdalam penelitian maksimum sebesar 3,0711 

yaitu pada PT Aneka Tambang Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata profitabilitas 

sebesar -0,61098 artinya rata-rata perusahaan memiliki profitabilitas sebesar - 

0,61098. 
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Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Variabel Dummy Pergantian Auditor 

 

Pergantian_Auditor 
 

    Cumulative 

 Frequency Percent Valid Percent Percent 

     

Valid    Tidak Mengganti Auditor 328 80,2 80,2 80,2 

Mengganti Auditor 81 19,8 19,8 100,0 

Total 409 100,0 100,0  
     

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengganti jasa 

kantor kantor akuntan publik sebesar 80,2% atau 328 perusahaan, sedangkan 

perusahaan yang mengganti jasa kantor akuntan publik sebesar 19,8% atau 81 

perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan tidak 

mengganti jasa kantor akuntan publik pada periode penelitian. 

 

 

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Variabel Dummy Kualitas Audit 

 

Kualitas_Audit 
 

    Cumulative 

 Frequency Percent Valid Percent Percent 

     
Valid    KAP Non Big Four 251 61,4 61,4 61,4 

KAP Big Four 158 38,6 38,6 100,0 

Total 409 100,0 100,0  
     

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa perusahaan yang bekerjasama dengan 

Kantor Akuntan Publik Non Big Four sebesar 61,4% atau 251 perusahaan, 

sedangkan yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Big Four sebesar 
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38,6 atau 158 perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan 

 

bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Non Big Four pada periode penlitian. 
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4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

 

4.2.1. Uji Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahuiadanya 

korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui adatidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (VarianceInflation Factor) dan 

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

multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

 
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas Awal 

 

Coefficients
a 

 

  Unstandardized Standardized   Collinearity 

  Coefficients Coefficients   Statistics 

         

Model  B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

         
(Constant)  ,192 ,083  2,296 ,022   

Pergantian_Auditor  -,006 ,018 -,017 -,317 ,751 ,412 2,427 

Tenur_Audit  -,004 ,004 -,075 -1,205 ,229 ,319 3,134 

Fr_Rapat_Komite_A  -,001 ,001 -,080 -1,234 ,218 ,294 3,406 

Kualitas_Audit  -,035 ,033 -,132 -1,061 ,289 ,080 12,440 

Size  -,003 ,003 -,039 -,902 ,367 ,662 1,510 

Leverage  ,009 ,002 ,186 4,914 ,000 ,871 1,148 

Profitabilitas  ,002 ,003 ,026 ,740 ,459 ,988 1,012 

PA_KA  -,003 ,035 -,005 -,087 ,930 ,431 2,318 

TA_KA  ,002 ,006 ,052 ,431 ,667 ,086 11,609 

FRK_KA  ,004 ,001 ,235 2,935 ,003 ,195 5,137 

         
a. Dependent Variable: Kualitas_LK        

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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Hasil dari uji multikolinearitas awal menunjukan terjadinya 

multikolinearitas. Maka untuk mengatasi masalah diatas , variabel yang memiliki 

korelasi tinggi harus dihapus atau dikurangi (Ghozali, 2011). Variabel kualitas 

audit memliki korelasi yang tinggi maka variabel tersebut harus dieliminasi, 

sehingga hasilnya berada pada tabel berikut ini : 

 

 

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas Akhir 
 

Coefficients
a 

 

  Unstandardized Standardized   Collinearity 

  Coefficients Coefficients   Statistics 

         

       Tolera  

Model  B Std. Error Beta t Sig. nce VIF 

         
(Constant)  ,196 ,083  2,352 ,019   

Pergantian_Auditor  ,002 ,016 ,005 ,104 ,917 ,486 2,059 

Tenur_Audit  -,002 ,003 -,044 -,799 ,424 ,410 2,437 

Fr_Rapat_Komite_A  -,001 ,001 -,066 -1,039 ,299 ,306 3,264 

Size  -,003 ,003 -,047 -1,098 ,272 ,682 1,466 

Leverage  ,009 ,002 ,184 4,869 ,000 ,873 1,146 

Profitabilitas  ,002 ,003 ,024 ,675 ,500 ,992 1,008 

PA_KA  -,027 ,027 -,041 -,987 ,324 ,724 1,380 

TA_KA  -,003 ,003 -,061 -1,068 ,286 ,386 2,589 

FRK_KA  ,004 ,001 ,207 2,739 ,006 ,218 4,597 

         
a. Dependent Variable: Kualitas_LK         

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan 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 dapatdikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas pada penelitian ini. 

 

 

4.2.2. Uji Normalitas 

 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Awal 

 

 

Tests of Normality 
 

 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
          

 Statistic Df  Sig. Statistic  df  Sig. 

          
Unstandardized Residual ,194  770 ,000 ,770  770  ,000 

          
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Nilai Kolmogorov-Smirnov pada pengujian normalitas awal mempunyai 

sig. sebesar 0,000 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,000. Artinya pengujian normalitas 

ini berada dibawah nilai signifikansi 0,05 yang menunjukan bahwa data yang 

digunakan pada penelitian ini belum normal, sehingga harus diuji normalitas 

kembali agar mencapai tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sebagai syarat data 

tersebut normal. 
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Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas Akhir 
 

 

Tests of Normality 
 

 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
          

 Statistic df  Sig. Statistic  df  Sig. 

          

Unstandardized Residual ,042  409 ,083 ,981  409  ,000 

          
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Pada tabel 4.5. terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sig. sebesar 0,83 

dan Shapiro-Wilk sebesar 0,000. Hasil pengujian normalitas dengan nilai sig. > 

0,05 menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini adalah normal. 

 

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresidilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW). Hasilnya adalah 

sebagaiberikut: 

 
Tabel 4.8. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b 

 

   Adjusted R Std. Error of the  

Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 

      

 ,402a 
,161 ,142 ,01557 2,011 

       
a. Predictors: (Constant), FRK_KA, Leverage, Profitabilitas, Pergantian_Auditor, PA_KA, 

Size, TA_KA, Tenur_Audit, Fr_Rapat_Komite_A 

 
b. Dependent Variable: Kualitas_LK 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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Menurut tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk 

autokorelasi dengan nilai sebesar 2,011 berada diantara DU (1,87777) dan 4-DU 

(2,12223) yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 

 

4.2.4. Uji Heteroskedasdisitas 

 

Dalam penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji 

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

variabel independen. Berikut ini adalah hasilpengujiannya. 

 
Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedasdisitas Awal 

 

 

Coefficients
a 

 

   Standardized   

 Unstandardized Coefficients Coefficients   
      

Model B Std. Error Beta t Sig. 

      
(Constant) ,018 ,008  2,220 ,027 

Pergantian_Auditor -,001 ,002 -,051 -,714 ,476 

Tenur_Audit ,000 ,000 -,117 -1,524 ,128 

Fr_Rapat_Komite_A 5,578E-5 ,000 ,048 ,555 ,579 

Size ,000 ,000 -,035 -,572 ,568 

Leverage ,001 ,000 ,139 2,550 ,011 

Profitabilitas ,000 ,000 ,080 1,615 ,107 

PA_KA ,000 ,002 ,007 ,123 ,902 

TA_KA ,000 ,000 ,078 ,987 ,324 

FRK_KA -9,734E-6 ,000 -,008 -,083 ,934 

      

a. Dependent Variable: abs_residual      

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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Hasil dari uji heteroskedasdisitas awal menunjukan terjadinya 

heteroskedasdisitas. Variabel leverage berada dibawah signifikansi 0,05. Untuk 

mengatasi masalah diatas, variabel yang memiliki signifikansi dibawah 0,05 harus 

diobati menggunakan logarhtym natural, sehingga hasilnya berada pada tabel 

berikut ini : 

 
Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedasdisitas Akhir 

 

 

Coefficients
a 

 

    Standardized   

  Unstandardized Coefficients Coefficients   
       

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

       
(Constant)  ,011 ,009  1,255 ,210 

Pergantian_Auditor  -,001 ,002 -,046 -,637 ,524 

Tenur_Audit  -,001 ,000 -,140 -1,787 ,075 

Fr_Rapat_Komite_A  9,844E-5 ,000 ,085 ,954 ,340 

Size  ,000 ,000 ,024 ,394 ,694 

Profitabilitas  ,000 ,000 ,080 1,587 ,113 

LnLev  ,000 ,000 ,045 ,805 ,421 

PA_KA  ,001 ,002 ,019 ,320 ,749 

TA_KA  ,000 ,000 ,077 ,958 ,339 

FRK_KA  -6,545E-5 ,000 -,056 -,541 ,589 

       
a. Dependent Variable: abs_residual2      

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai 
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signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

 

heteroskedastisitas. 
 
 
 
 

4.3. Uji Goodness of Fit 

 

Pengujian model  fit  dilakukan dengan melihat  nilai  signifikansi  Fpada 

 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.11. Hasil Uji Goodness Fit 
 

ANOVA
a 

 

Model Sum of Squares df  Mean Square F Sig. 

       

Regression ,019  9 ,002 8,528 ,000b 

Residual ,097  399 ,000   

Total ,115  408    
       
a. Dependent Variable: Kualitas_LK 

 

b. Predictors: (Constant), FRK_KA, Leverage, Profitabilitas, Pergantian_Auditor, PA_KA, 

Size, TA_KA, Tenur_Audit, Fr_Rapat_Komite_A 

 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Pada tabel di atas, diketahui bahwa hasil pengujian model fit dengan nilai 

sig. sebesar 0.000 < 0.05 yang artinya variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 
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4.4. Uji Koefisien Determinan Adjusted (R
2
) 

 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilaiAdjusted R 

Square pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.12. Hasil Uji Adjusted (R
2
) 

 

Model Summary 
 

   Adjusted R Std. Error of the 

Model R R Square Square Estimate 

     

 ,402a 
,161 ,142 ,01557 

      
a. Predictors: (Constant), FRK_KA, Leverage, Profitabilitas, 

Pergantian_Auditor, PA_KA, Size, TA_KA, Tenur_Audit, 

Fr_Rapat_Komite_A 

 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 
 
 

 

Menurut tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian Adjusted R 

Square adalah sebesar 0,142 , artinya variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen sebesar 14,2%. Namun masih ada faktor lain yang mempengaruhi 

variabel dependen yaitu sebesar 85,8%. 
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4.5. Uji Regresi Linier Berganda 

 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah 

melakukanpengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadapvariabel dependen dengan menggunakan uji t dengan hasil sebagai 

berikut : 

 
Tabel 4.13. Hasil Uji Hipotesis 

 

Coefficients
a 

 

  Unstandardized Standardized   Hasil 

  Coefficients Coefficients   Hipotesis 

        

Model  B Std. Error Beta t Sig.  

        
(Constant)  ,053 ,015  3,582 ,000  

Pergantian_Auditor  -,003 ,003 -,069 -1,038 ,300 ditolak 

Tenur_Audit  -,003 ,001 -,419 -5,868 ,000 diterima 

Fr_Rapat_Komite_A  ,000 ,000 ,195 2,403 ,017 diterima 

Size  ,000 ,001 -,044 -,774 ,439 ditolak 

Leverage  ,001 ,000 ,172 3,402 ,001 diterima 

Profitabilitas  -4,512E-5 ,000 -,006 -,130 ,896 ditolak 

PA_KA  ,010 ,004 ,125 2,307 ,022 diterima 

TA_KA  ,002 ,000 ,294 3,997 ,000 diterima 

FRK_KA  -,001 ,000 -,272 -2,855 ,005 diterima 

        
a. Dependent Variable: Kualitas_LK       

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 



56 
 
 
 
 
 

 

4.5.1. Hipotesis Pertama 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabelpergantian 

auditor adalah sebesar 0,300 > 0,05 artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

ditolak. Jadi pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

 

 

4.5.2. Hipotesis Kedua 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabeltenur audit 

adalah sebesar 0,000 < 0,05 artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. 

Jadi tenur audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

 

4.5.3. Hipotesis Ketiga 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk frekuensi rapat komite 

audit adalah sebesar 0,017 < 0,05 artinya hipotesis ketiga diterima. Jadi frekuensi 

rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

 

4.5.4. Hipotesis Keempat 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabelpergantian 

auditor dengan kualitas audit sebagai moderating adalah sebesar 0,022< 0,05 

artinyahipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Jadi pergantian auditor 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai 

moderating. Namun, variabel kualitas audit tersebut memperkuat pengaruh 
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pergantian auditor terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien 

sebesar -0,010. 

 

 

4.5.5. Hipotesis Kelima 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabeltenur audit 

dengan kualitas audit sebagai moderating adalah sebesar 0,000 < 0,05 

artinyahipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Jadi tenur audit berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai moderating. 

Variabel kualitas audit terbukti memperkuat pengaruh tenur audit dengan kualitas 

laporan keuangan dengan nilai koefisien sebesar 0,002. 

 

 

4.5.6. Hipotesis Keenam 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabelfrekuensi rapat 

komite audit dengan kualitas audit sebagai moderating adalah sebesar 0,005< 0,05 

artinyahipotesis keenam pada penelitian ini diterima. Jadi frekuensi rapat komite 

audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan kualitas audit 

sebagai moderating. Namun, variabel kualitas audit terbukti memperlemah 

pengaruh frekuensi rapat komite audit dengan kualitas laporan keuangan dengan 

nilai koefisien sebesar -0,001. 
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4.5.7. Variabel Kontrol 

 

4.5.7.1.  Pengaruh Size Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel ukuran 

perusahaan adalah sebesar 0,439 > 0,05 artinya ditolak. Jadi size tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

 

4.5.7.2.  Pengaruh Leverage Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel leverage 

adalah sebesar 0,001 < 0,05 artinya diterima. Jadi leverage berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan sehingga variabel leverage dapat menjadi variabel 

kontrol. 

 

 

4.5.7.3.  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

 

Dari tabel 4.13. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel profitabilitas 

adalah sebesar 0,896 >0,05 artinya ditolak. Jadi profitablitas tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

 

4.6. Pembahasan 

 

4.6.1. Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Kualitas Laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama tidak terdapat signifikansi 

antara pergantian auditor terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi t 

untuk variabel pergantian auditor adalah sebesar 0,300 > 0,05 yang artinya 

hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Jadi pergantian auditor tidak 
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berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pergantian auditor tidak 

menyebabkan dampak apapun dalam penyusunan laporan keuangan. Kualitas 

laporan keuangan akan tetap sama apabila kantor akuntan publik sebelumnya 

diganti dengan kantor akuntan publik yang baru. Hal ini disebabkan setiap kantor 

akuntan publik memiliki standar yang berbasis SAK ( Standar Akuntansi 

Keuangan ) yang dibuat oleh IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia ) sehingga 

perlakuannya akan sama terhadap perusahaan. 

 
Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu dilakukan Rozania,dkk 

(2013) serta Widiyati dan Shanti (2015) menyatakan tidak ada pengaruh antara 

pergantian auditor dengan kualitas laporan keuangan. Adanya pergantian auditor 

tidak menyebabkan perubahan apapun dalam penyajian laporan keuangan. 

 

 

4.6.2. Pengaruh Tenur Audit terhadap Kualitas Laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua terdapat signifikan antara 

tenur audit terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi t untuk variabel 

tenur audit adalah sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya hipotesis kedua pada 

penelitian ini diterima. Jadi tenur audit berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

 
Lamanya masa perikatan antara auditor dengan perusahaan klien akan 

menimbulkan suatu ancaman dalam menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, auditor harus 

menjalin hubungan atau kerjasama dengan perusahaan klien secara jujur dan 

berintegritas. Hal ini dikarenakan auditor dapat menjunjung tinggi sikap 
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independensi tanpa campur tangan dari pihak lain untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas. Adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh 

peraturan menteri keungan serta peraturan pemerintah, perusahaan dapat 

mengkontrol masa perikatan antara auditor dan perusahaan klien, sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa tenur audit dapat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan. 

 
Hasil penelitian Amrulloh dkk, (2016) dan Abidin (2015) menunjukan 

tenur audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adapula penelitian 

Muliyanto dan Budiono (2013) menunjukan adanya pengaruh tenur audit terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

 

 

4.6.3. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kualitas Laporan 

 

keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga terdapat signifikan antara 

frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi 

t untuk variabel frekuensi rapat komite audit adalah sebesar 0,017 < 0,05 yang 

artinyahipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi frekuensi rapat komite 

audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota komite audit harus melakukan 

koordinasi antar sesama anggota dan membahas temuan-temuandari pengawasan 

dan analisis yang dilakukanterkait dengan laporan keuangan perusahaan. Menurut 

Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 komite audit wajib menyelanggarakan rapat 
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komite audit guna melakukan pengawasan serta monitoring laporan keuangan 

yang akan disajikan. Tingginya intensitas rapat yang diselenggarakan akan 

membuat proses pengawasan dan monitoring menjadi lebih baik, sehingga laporan 

keuangan yang disajikan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 
Hasil penelitian Mutmainnah dan Wardhani (2013) frekuensi rapat komite 

audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapula penelitian 

Pratama (2015) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

 

4.6.4. Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Kualitas Laporan keuangan 

 

dengan Kualitas Audit sebagai Moderating 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diketahui nilai signifikansi 

t untuk variabelpergantian auditor dengan kualitas audit sebagai moderating 

adalah sebesar 0,022 < 0,05 artinya hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. 

Jadi terdapat pengaruh antara pergantian auditor dengan kualitas audit sebagai 

moderating terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel kualitas audit terbukti 

memperkuat pengaruh pergantian auditor dengan kualitas laporan keuangan 

dengan nilai koefisien 0,010. 

 
Pergantian auditor tidak menyebabkan dampak apapun dalam penyusunan 

laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan tetap sama apabila kantor 

akuntan publik sebelumnya diganti dengan kantor akuntan publik yang baru. Hal 

ini disebabkan karena setiap kantor akuntan publik memiliki standar yang berbasis 
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SAK ( Standar Akuntansi Keuangan ) yang dibuat oleh IAI ( Ikatan Akuntan 

Indonesia ) sehingga perlakuannya akan sama terhadap perusahaan. Namun jika 

pergantian auditor dilakukan dari KAP Non Big four ke KAP Big four justru akan 

berdampak baik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena 

kualitas audit yang baik dapat menjamin bahwa penghindaran salah saji material 

dan pengawasan yang baik akan tercipta. Penghindaransalah saji material 

dilakukan perusahaan salah satunya melalui pergantian auditor untuk 

menghasilkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit justru mendorong 

terciptanya kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung dengan adanya penelitian 

terdahulu yang dilakukan Auditya dan Wijayanti (2013) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh pergantian auditor terhadap kualitas laporan keuangan. 

Penelitian terdahulu lainnya yaitu Kurniasih dan Rohman (2014) menunjukkan 

adanya pengaruh antara pergantian auditor dengan kualitas audit. Adanya 

pergantian auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga laporan 

keuangan yang tersaji berkualitas. 

 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas audit justru memperkuat 

pengaruh pergantian audit terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kualitas 

audit harus diperhatikan untuk menciptakan kualitas laporan keuangan pada saat 

perusahaan melakukan pergantian auditor, sehingga kualitas laporan keuangan 

dapat tercipta. 
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4.6.5. Pengaruh Tenur Audit terhadap Kualitas Laporan keuangan dengan 

 

Kualitas Audit sebagai Moderating 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima diketahui nilai signifikansi t 

untuk variabel tenur audit dengan kualitas audit sebagai moderating adalah sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Jadi terdapat 

pengaruh dan signifikan antara tenur audit dengan kualitas audit sebagai 

moderating terhadap kualitas laporan keuangan. keuangan. Variabel kualitas audit 

terbukti memperkuat pengaruh tenur audit dengan kualitas laporan keuangan 

dengan koefisien 0,002. 

 
Lamanya masa perikatan antara auditor dengan perusahaan klien akan 

menimbulkan suatu ancaman dalam menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, auditor harus 

menjalin hubungan atau kerjasama dengan perusahaan klien secara jujur dan 

berintegritas. Hal ini dikarenakan auditor dapat menjunjung tinggi sikap kejujuran 

tanpa campur tangan dari pihak lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh peraturan menteri 

keungan serta peraturan pemerintah, perusahaan dapat mengkontrol masa 

perikatan antara auditor dan perusahaan klien, sehingga dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu tenur audit dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas audit yang baik perlu 

diperhatikan oleh perusahaan pada saat melakukan kerjasama pada masa 

perikatan. Dengan adanya kualitas audit yang baik seperti yang diterapkan oleh 

KAP Big Four laporan keuangan yang berkualitas dapat tercipta. Hal ini 
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dikarenakan kantor akuntan publik yang memiliki kualitas audit yang baik dapat 

menjunjung tinggi sikap independensi tanpa campur tangan dari pihak lain serta 

pengalaman yang lebih luas dalam menghasilkan laporan audit. Hubungan 

kerjasama perusahaan dengan auditor yang berkualitas seperti perusahaan klien 

dengan KAP Big Four, justru dapat menghasilkan kualitas audit yang baik 

sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.Penelitian 

terdahulu dilakukan oleh Amrulloh dkk, (2016) dan Abidin (2015) mendukung 

hasil penelitian ini bahwa tenur audit berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. Adapun hasil penelitian Nurhayati dan Dwi (2015) menjelaskan bahwa 

tenur audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 
Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh 

tenur audit terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya kualitas audit mendorong 

terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dengan memperhatikan masa 

perikatan kantor akuntan publik dengan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tenur audit dengan kantor akuntan publik yang berkualitas akan memperoleh 

laporan keuangan yang berkualitas. 

 

 

4.6.6. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kualitas Laporan 

 

keuangan dengan Kualitas Audit sebagai Moderating 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam diketahui nilai signifikansi t 

untuk variabel frekuensi rapat komite audit dengan kualitas audit sebagai 

moderating adalah sebesar 0,005< 0,05 artinya hipotesis keenam pada penelitian 

ini diterima. Jadi terdapat pengaruh dansignifikan antara pergantian audit dengan 
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kualitas audit sebagai moderating terhadap kualitas laporan keuangan. Namun 

variabel kualitas audit terbukti memperlemah pengaruh komite audit dengan 

kualitas laporan keuangan dengan koefisien -0,001. 

 
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota komite audit harus melakukan 

koordinasi antar sesama anggota dan membahas temuan - temuan dari 

pengawasan dan analisis yang dilakukan terkait dengan laporan keuangan 

perusahaan. Menurut Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 komite audit wajib 

menyelanggarakan rapat komite audit guna melakukan pengawasan serta 

monitoring laporan keuangan yang akan disajikan. Tingginya intensitas rapat yang 

diselenggarakan akan membuat proses pengawasan dan monitoring menjadi lebih 

baik. Namun laporan keuangan yang disajikan ditentukan oleh faktor lain yaitu 

kualitas audit. Kualitas audit justru menjadi penentu serta solusi untuk 

mengurangi serta mencegah terjadinya skandal keuangan perusahaan. Kualitas 

audit yang baik akan memicu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, 

sehingga peranan tersebut akan dapat mendorong terciptanya kualitas laporan 

keuangan. Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik 

Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Panduan Indikator Kualitas Audit Pada 

Kantor Akuntan Publik yang dibuat oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) 

yang menyatakan bahwa auditor merupakan penentu tersaji laporan keuangan 

yang berkualitas. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan Pratama 

(2015) yaitu frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. Adapun hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian yaitu 
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Sukarno (2014) yang menunujukkan bahwa frekuensi rapat komite audit 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas audit justru memperlemah 

pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya 

kualitas audit justru merupakan faktor penentu dalam menciptakan kualitas 

laporan keuangan pada saat auditor bekerja sama dengan perusahaan dalam 

melakukan penugasannya. 

 

 

4.6.7. Variabel Kontrol 

 

4.6.7.1. Pengaruh Size terhadap Kualitas Laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kontrol, variabel size tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi t pada variabel 

size yaitu sebesar 0,439 > 0,05. Artinya pengujian pada penelitian ini ditolak. Jadi 

size tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena 

tidak semua perusahaan yang berukuran besar tidak lepas dari manipulasi 

sehingga tidak menjamin kualitas laporan yang dihasilkan berkualitas.Hasil 

Lerizki (2017) penelitian mendukung hasil penelitian terdahulu oleh yang 

menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

 

4.6.7.2. Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kontrol, variabel leverage 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi t pada 
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variabelukuran perusahaan yaitu sebesar 0,001 < 0,05. Artinya pengujian pada 

penelitian ini diterima. Jadi leverage berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

 
Adanya leverage, perusahaan akan melakukan pengungkapan laporan 

keuangan yang lebih luas. Hal ini didorong agar para investor tidak ragu terhadap 

kinerja laporan keuangan perusahaan sehingga leverage berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian mendukung hasil penelitian terdahulu 

oleh Gayatri dan Suputra (2013) yang menjelaskan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

 
Hasil penelitian menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. Artinya variabel leverage dapat menjadi varibel 

kontrol dalam penelitian ini. 

 

 

4.6.7.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Laporan keuangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kontrol, variabel profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi t untuk 

variabel profitablitas yaitu sebesar 0,896 < 0,05 yang artinya pengujian pada 

penelitian ini ditolak. Jadi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan.Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi, belum tentu laporan keuangannya mengandung berita baik 

dan apakah perusahaan tersebut hanya membuat laporan keuangan yang seolah-

olahberkualitas.Hasil penelitian Hakim (2017) mendukung hasil penelitian 
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terdahulu oleh yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

 

kualitas laporan keuangan. 


