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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada 

penelitian ini. Dari data awal berjumlah 339, ternyata ada cukup banyak data 

yang tidak normal, sehingga data normalnya berjumlah 145. 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maksimum Rata - Rata Std. Deviasi 

Jabatan_Rangkap_Dewan_Direksi 145 0,00000 1,00000 0,5310 0,5077 

Interlock_Auditor_Eksternal 145 0,00000 1,00000 0,7793 0,4162 

Kepemilikan_Saham_Publik 145 0,00003 0,80830 0,2390 0,1735 

Biaya_Kepemilikan 145 0,00000 0,05393 0,0020 0,0069 

Pengungkapan_Sukarela 145 0,34780 0,82610 0,6024 0,1031 

Valid N (listwise) 145     

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel jabatan 

rangkap dewan direksi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5310 dengan standar 

deviasi sebesar 0,5077 dan nilai minimum sebesar 0,0000 serta nilai 

maksimum sebesar 1,0000. Artinya sebesar 53% dari total perusahaan pada 

penelitian ini memiliki jabatan rangkap pada dewan direksi di perusahaannya 

masing-masing, sedangkan sisanya sebesar 47% dari total perusahaan tidak 

memiliki jabatan rangkap dewan direksi. 
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Sedangkan untuk variabel interlock auditor eksternal memiliki nilai 

rata-rata sebesar 0,7793 dengan standar deviasi sebesar 0,4162 dan nilai 

minimum sebesar 0,0000 serta nilai maksimum sebesar 1,0000. Artinya 

sebesar 78% dari total perusahaan pada penelitian ini memiliki hubungan 

interlock pada auditor eksternal yang dipakai untuk mengaudit perusahaannya 

masing-masing, sedangkan sisanya sebesar 22% dari total perusahaan tidak 

memiliki hubungan interlock auditor eksternal. 

Kepemilikan saham publik memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2390 

dengan standar deviasi sebesar 0,1735. Artinya, sebagian besar perusahaan 

pada penelitian ini rata-rata dimiliki oleh publik dengan porsi kepemilikan 

sebesar 24% dalam perusahaan. Nilai maksimum dari kepemilikan saham 

publik dapat mencapai 0,8083 hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

saham publik tertinggi pada perusahaan sampel dapat mencapai 80,83% yaitu 

pada PT. Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk. tahun 2016, sedangkan nilai 

minimum sebesar 0,00003 yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham 

publik terendah pada perusahaan sampel sebesar 0,003% yaitu pada PT. Bank 

Mutiara, Tbk tahun 2013. 

Variabel biaya kepemilikan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0020 

dengan standar deviasi sebesar 0,0069 dan nilai minimum sebesar 0,0000 

yaitu pada PT. Yulie Sekurindo, Tbk tahun 2014 serta nilai maksimum 

sebesar 0,0539 pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk tahun 2013. 

Artinya, rata-rata tingkat konsentrasi pasar pada perusahaan sampel yang 
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diproksikan dengan menggunakan herfindahl-hirschman index adalah sebesar 

0,20%. 

Variabel pengungkapan sukarela memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,6024 yang berarti rata-rata tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 60% item yang diungkapkan dari total 46 

item pengungkapan sukarela dengan standar deviasi sebesar 0,10 dan nilai 

minimum sebesar 0,35 atau sebesar 35% item yang diungkapkan dari 

keseluruhan item pengungkapan sukarela, yaitu pada PT. Bank Pundi 

Indonesia, Tbk tahun 2012 serta nilai maksimum sebesar 0,83 atau sebesar 

83% dari total item yang diungkapkan, yaitu pada PT. Bank Central Asia 

(BCA), Tbk tahun 2014. 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

4.2.1. Uji Normalitas 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov dengan hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,053 339 0,023 0,991 339 0,037 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 339 

Normal Parametersa,b 
Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,09520490 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,051 

Positive 0,051 

Negative -0,042 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,933 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,071 145 0,067 0,983 145 0,063 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 145 

Normal 

Parametersa,

b 

Mean 0,0000000 

Std. Deviation 
0,09766649 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute 0,071 

Positive 0,071 

Negative -0,058 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,860 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,450 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian untuk normalitas dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,450 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini normal. 
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4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan 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 : 

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,553 0,023  24,273 ,000   

Jabatan_Rangkap_Dewan_Direksi -0,028 0,017 -0,138 -1,704 ,091 0,978 1,023 

Interlock_Auditor_Eksternal 0,037 0,020 0,150 1,841 ,068 0,971 1,030 

Kepemilikan_Saham_Publik 0,139 0,049 0,233 2,836 ,005 0,948 1,055 

Biaya_Kepemilikan 1,226 1,250 0,082 0,981 ,328 0,920 1,087 

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Sukarela 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan 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 
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sehingga dapat dikatakan bahwa 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 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,320a 0,102 0,077 0,0990519 1,869 

a. Predictors: (Constant), Biaya_Kepemilikan, 

Jabatan_Rangkap_Dewan_Direksi, Interlock_Auditor_Eksternal, 

Kepemilikan_Saham_Publik 

b. Dependent Variable: Pengungkapan_Sukarela 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Menurut tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

untuk autokorelasi dengan nilai sebesar 1,869 (n=145 dan k=5) berada 

di antara dU = 1,8004 dan 4-dU (4-1,8004 = 2,1996) yang berarti 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas 

digunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) 
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diregresikan dengan variabel independen. Berikut ini adalah hasil 

pengujiannya : 

Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 0,084 0,012  6,759 0,000 

Jabatan_Rangkap_Dewan_Direksi 0,010 0,009 0,095 1,127 0,261 

Interlock_Auditor_Eksternal -0,008 0,011 -0,063 -0,744 0,458 

Kepemilikan_Saham_Publik -0,016 0,027 -0,052 -0,601 0,549 

Biaya_Kepemilikan 0,707 0,685 0,090 1,032 0,304 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen 

memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.3. Hasil Pengujian Model Fit 

Tabel 4.7. Hasil Uji Model Fit 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 0,157 4 0,039 3,992 0,004b 

Residual 1,374 140 0,010   

Total 1,530 144    

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Sukarela 

b. Predictors: (Constant), Biaya_Kepemilikan, Jabatan_Rangkap_Dewan_Direksi, 

Interlock_Auditor_Eksternal, Kepemilikan_Saham_Publik 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai Sig. F 0,004 < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa model fit jadi variabel independen dapat digunakan 

untuk memprediksi dependen. 

4.4. Hasil 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 0,320a 0,102 0,077 0,0990519 

a. Predictors: (Constant), Biaya_Kepemilikan, 

Jabatan_Rangkap_Dewan_Direksi, Interlock_Auditor_Eksternal, 

Kepemilikan_Saham_Publik 
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b. Dependent Variable: Pengungkapan_Sukarela 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,077 artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 

7,7% sedangkan sisanya sebesar 92,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.9. Hasil Uji t 

Coefficientsa   

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig./2 Hasil 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0,553 0,023  24,273 0,000   

Jabatan_Rangkap_Dewan_Direksi -0,028 0,017 -0,138 -1,704 0,091 0,0455 Ditolak 

Interlock_Auditor_Eksternal 0,037 0,020 0,150 1,841 0,068 0,0340 Diterima 

Kepemilikan_Saham_Publik 0,139 0,049 0,233 2,836 0,005 0,0025 Diterima 

Biaya_Kepemilikan 1,226 1,250 0,082 0,981 0,328 0,1640 Ditolak 

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Sukarela   

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Jabatan Rangkap Dewan Direksi terhadap Pengungkapan 

Sukarela Laporan Tahunan 

Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa variabel jabatan rangkap 

dewan direksi memiliki nilai koefisien sebesar -0,028 dan nilai signifikansi 0,0455 
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< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan rangkap dewan direksi berpengaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan, sehingga hipotesis pertama ditolak. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena ketika dewan direksi di suatu 

perusahaan juga menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan lain, maka 

keputusan - keputusan yang diambil hanya yang terkait dengan segala tindakan 

kepengurusan perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan perseroan, 

bukan yang terkait dengan pengungkapan sukarela yang tedapat pada laporan 

tahunan perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan 

mengungkapkan informasi pengungkapan, maka belum tentu akan meningkatkan 

probabilitas perusahaan tersebut untuk mengungkapkan informasi pengungkapan 

yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdapat jabatan 

rangkap dewan direksi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

jabatan rangkap dewan direksi ternyata tidak mendorong adanya penambahan 

informasi pada pengungkapan sukarela laporan tahunan suatu perusahaan. Jabatan 

rangkap dewan direksi hanya dapat menjadi akses antar organisasi dalam 

memfasilitasi perubahan informasi pada pengungkapan sukarela laporan tahunan 

antar perusahaan yang saling terkait. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Juliarto (2016), dan Ahmad dan Septiani 

(2017). 
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4.6.2. Pengaruh Interlock Auditor Eksternal terhadap Pengungkapan 

Sukarela Laporan Tahunan 

Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa variabel interlock auditor 

eksternal memiliki nilai koefisien sebesar 0,037 dan nilai signifikansi 0,0340 < 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa interlock auditor eksternal berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan 

perusahaan, sehingga hipotesis kedua diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interlock auditor eksternal 

ternyata mendorong banyaknya informasi yang diungkapkan dalam 

pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan yang saling terkait. Interlock 

pada auditor eksternal terjadi ketika auditor tersebut bekerja pada beberapa 

perusahaan yang berbeda, jaringan audit pada suatu perusahaan akan 

memungkinkan auditor untuk mentransfer pengalaman mereka dari satu 

perusahaan ke perusahaan lainnya. Didukung oleh pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki, maka auditor dapat meningkatkan pengungkapan sukarela suatu 

perusahaan untuk mendapatkan reputasi yang baik sebagai spesialis pada laporan 

tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Braam dan Borghans (2014), tetapi tidak mendukung penelitian dari Sari dan 

Juliarto (2016), dan Ahmad dan Septiani (2017). 
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4.6.3. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan 

Sukarela Laporan Tahunan 

Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa kepemilikan saham publik 

memiliki nilai koefisien sebesar 0,139 dan nilai signifikansi 0,0025 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan, sehingga 

hipotesis ketiga diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa 

hubungan antara dua pihak, yaitu principal dan agent akan menimbulkan konflik 

agensi dan asimetri informasi. Ketika kepemilikan saham di perusahaan banyak 

dimiliki oleh publik / masyarakat, maka perusahaan diharapkan akan 

mengungkapkan informasi sukarela lebih banyak yang bertujuan untuk megurangi 

biaya keagenan. Dengan adanya pengungkapan informasi secara sukarela oleh 

manajemen dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan kepada 

pemegang saham. Implikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

menyebar kepemilikan saham, maka perusahaan akan berusaha untuk memenuhi 

kepentingan para pemegang sahamnya sebagai bagian dari stakeholder yang 

mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan usaha suatu perusahaan melalui 

pengungkapan laporan tahunan perusahaaan, dimana laporan tahunan ini 

merupakan alat pengawasan bagi para pemegang saham sebagai bagian dari 

stakeholder terhadap kinerja manajemen. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Leony (2011) dan Delvinur (2015).  
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4.6.4. Pengaruh Biaya Kepemilikan terhadap Pengungkapan Sukarela 

Laporan Tahunan 

Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa biaya kepemilikan memiliki 

nilai koefisien sebesar 1,226 dan nilai signifikansi 0,1640 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa biaya kepemilikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan, sehingga hipotesis keempat 

ditolak. 

Biaya pengungkapan informasi oleh perusahaan dapat digolongkan ke 

dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan menyajikan 

informasi, biaya-biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan, biaya pemrosesan, 

biaya pengauditan, dan biaya penyebaran informasi. Biaya tidak langsung 

merupakan biaya-biaya yang timbul akibat diungkapkannya atau tidak 

diungkapkannya informasi, biaya-biaya tersebut meliputi biaya litigasi dan 

proprietary cost (biaya kepemilikan). Pertimbangan biaya seperti halnya biaya 

kepemilikan akan menjadi perhatian bagi perusahaan yang akan melakukan 

pengungkapan sukarela (Nabor dan Suardana, 2014). 

Variabel biaya kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela, karena menurutnya pihak manajemen tidak mempertimbangkan faktor 

biaya dan manfaat dari pengungkapan sukarela sebab takut akan kehilangan 

banyak biaya dari pada manfaat yang diterimanya. Perusahaan dengan biaya 

kepemilikan yang lebih tinggi belum tentu akan memberikan pengungkapan 

informasi dengan frekuensi yang lebih tinggi untuk mengurangi asimetri 
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informasi, tetapi dengan tingkat presisi dan akurasi yang kurang dibandingkan 

dengan biaya kepemilikan yang rendah. Tingkat presisi dan akurasi yang rendah 

tersebut untuk mengurangi kegunaan informasi privat yang digunakan oleh 

pesaing. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arifi 

(2015) dan Luksandy (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




