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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 473, ternyata ada banyak data yang tidak normal 

sehingga data normalnya berjumlah 358. 

Tabel 4.1.  

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

IDK 358 0,200 0,800 0,391 0,091 

UDK 358 2,000 22,000 4,324 2,307 

INDK 358 1,000 48,000 7,064 5,627 

KDK 358 0,000 1,000 0,240 0,268 

UKA 358 2,000 5,000 3,055 0,392 

INKA 358 1,000 61,000 7,583 7,795 

KKA 358 0,000 1,000 0,231 0,422 

KK 358 0,000 1,000 0,217 0,413 

RA 358 0,000 1,000 0,407 0,492 

KOS 358 0,001 0,238 0,084 0,050 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah   

Independensi dewan komisaris (IDK) diukur dengan persentase jumlah dewan 

komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada dalam 

susunan dewan komisaris perusahaan sampel. Variabel independensi dewan 

komisaris (IDK) memperoleh nilai minimum 0.200 (Fajar Surya Wisesa Tbk. 
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tahun 2015) dan maksimum 0.80 (PT Suparma Tbk tahun 2016) dengan rata-rata 

sebesar 0.391 artinya jumlah komisaris independen dibandingkan total dewan 

komisaris pada penelitian ini 39,1%.  

Ukuran dewan komisaris (UDK) diukur dengan jumlah dewan 

komisaris dalam perusahaan sampel. Untuk ukuran dewan komisaris (UDK) 

memperoleh nilai minimum 2.000 (PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk tahun 

2012) dan maksimum 22.000 (PT Metropolitan Kentjana tahun 2015) dengan 

rata-ratanya sebesar 4.324 artinya jumlah dewan komisaris rata-rata perusahaan 

sampel pada penelitian ini berkisar 4-5 orang, hal ini sesuai dengan aturan 

BAPEPAM IX.E.1. 

Intensitas pertemuan dewan komisaris (INDK) diukur dengan intensitas 

pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam suatu periode. Untuk 

variabel intensitas pertemuan dewan komisaris (INDK) memperoleh nilai 

minimum 1.000 (PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk tahun 2012) dan 

maksimum 48.000 (PT Pudjiadi Prestige Tbk tahun 2016) dengan rata-ratanya 

sebesar 7.064 artinya intensitas pertemuan rapat dewan komisaris dalam setahun 

7 kali.  

Keahlian dewan komisaris (KDK) diukur dari persentase anggota dewan 

komisaris yang menjabat sebagai dewan komisaris di perusahaan lain terhadap 

jumlah total dewan komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris 

perusahaan sampel. Variabel keahlian dewan komisaris (KDK) memperoleh nilai 

minimum 0.000 (PT Sierad Produce Tbk tahun 2012) dan maksimum 1.000 (PT 

Agung Podomoro Land Tbk tahun 2016) dengan rata-ratanya sebesar 0.240 
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artinya  persentase anggota dewan komisaris yang pernah duduk di dewan 

komisaris perusahaan lain terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada dalam 

susunan dewan komisaris perusahaan sebesar  24%. 

Ukuran komite audit (UKA) diukur dengan jumlah komite audit dalam 

perusahaan sampel.Variabel ukuran komite audit (UKA) memperoleh nilai 

minimum 2.000 (PT Multi Prima Sejahtera Tbk.tahun 2012) dan maksimum 5.000 

(PT Telekomunikasi Indn Prsr Tbk tahun 2014) dengan rata-ratanya sebesar 3,055 

artinya jumlah komite audit perusahaan berkisar 3-4 orang.  

Intensitas komite audit (INKA) diukur dengan intensitas pertemuan 

yang dilakukan oleh komite audit dalam suatu periode. Variabel intensitas 

pertemuan komite audit (INKA) memperoleh nilai minimum 1.000 (PT Sekawan 

Inti Pratama Tbk tahun 2013) dan maksimum 61.000 (PT Jasa Marga (Persero) 

Tbk tahun 2012) dengan rata-ratanya sebesar 7.583 artinya  intensitas pertemuan 

rapat komite audit dalam setahun sekitar 7-8 kali.  

Keahlian komite audit diukur dengan variabel dummy, nilai 1 untuk 

sampel perusahaan yang seluruh komite audit memiliki keahlian di bidang 

akuntansi atau keuangan atau auditing dan 0 untuk sampel perusahaan yang 

salah satu komite audit tidak memiliki keahlian di bidang akuntansi atau 

keuangan atau auditing.Variabel keahlian komite audit (KKA) memperoleh nilai 

minimum 0.000 (PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk tahun 2012) dan 

maksimum 1.000 (PT Alakasa Industrindo Tbk tahun 2012) dengan rata-ratanya 

sebesar 0.231 artinya perbandingan komite audit berpendidikan atau 
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berpengalaman di bidang keuangan dan akuntansi dibandingkan total komite 

audit 23,1%. 

Kepemilikan keluarga (KK) diukur dengan variabel dummy, yaitu 1 

untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 20% atau lebih dan 0 untuk 

perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 20%. Ukuran ini mengacu 

pada PSAK 15 (revisi 2009) yang menyatakan jika investor memiliki, secara 

langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara investee, maka 

investor dianggap mempunyai pengaruh signifikan. Variabel kepemilikan 

keluarga (KK) memperoleh nilai minimum 0.000 (PT Acset Indonusa Tbk tahun 

2016) dan maksimum 1.000 (PT AKR Corporindo Tbk tahun 2016) dengan rata-

ratanya sebesar 0.217 artinya prosentase kepemilikan keluarga perusahaan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini 21,7%.  

Reputasi auditor (RA) diukur dengan variabel dummy, nilai 1 untuk 

sampel perusahaan yang diaudit oleh Big-4 dan 0 untuk sampel perusahaan yang 

tidak diaudit oleh Big-4.Variabel reputasi auditor (RA) memperoleh nilai 

minimum 0.000 (PT Akasha Wira Internasional Tbk tahun 2012) dan maksimum 

1.000 (PT Wicaksana Overseas International Tbk tahun 2016) dengan rata-

ratanya sebesar 0.407 artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian 

ini cenderung diaudit oleh KAP Non Big Four.  

Kos utang (KOS) diukur dengan membagi biaya bunga dalam tahun 

tertentu dengan rata-rata utang jangka pendek dan jangka panjang. Variabel kos 

utang (KOS) memperoleh nilai minimum 0.000 (PT Sampoerna Agro Tbk. tahun 

2012) dan maksimum 0.238 (PT Langgeng Makmur Industri Tbk. 2014) dengan 
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rata-ratanya sebesar 0,084 artinya rata-rata Kos Utang dalam penelitian ini sebesar 

8.4%. 

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 

4.2.1 Uji Normalitas 

 Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2.  

Hasil Uji Normalitas Awal  

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
,357 473 ,000 ,224 473 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dilihat dati Tabel 4.2. nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 

0.000 < 0.05 artinya data tidak normal. Maka dilakukan penghilangan data tidak 

normal atau outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3.  

Hasil Uji Normalitas Akhir  

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
,046 358 ,068 ,980 358 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

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

sebesar 0,068 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini telah normal. 

 

4.2.2 Uji Multikolinearitas  

 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: 

Tabel 4.4.  

Hasil Pengujian Multikolinear  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

IDK ,976 1,024 

UDK ,846 1,181 

INDK ,861 1,161 

KDK ,969 1,032 

UKA ,820 1,219 

INKA ,867 1,153 

KKA ,989 1,011 

KK ,965 1,037 

RA ,879 1,137 

a. Dependent Variable: KOS 

                             Sumber: Data Sekunder yang Diolah   

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 
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variabel independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 

 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi  digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5.  

Hasil Pengujian Autokorelasi   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,459
a
 ,211 ,190 ,04575 1,814 

a. Predictors: (Constant), RA, IDK, KKA, KK, INKA, KDK, UDK, 

INDK, UKA 

b. Dependent Variable: KOS 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 1,814 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 

4.2.4 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  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,027 ,011  2,539 ,012 

IDK -,002 ,013 -,006 -,117 ,907 

UDK ,000 ,001 ,019 ,324 ,746 

INDK ,000 ,000 ,027 ,464 ,643 

KDK -,005 ,005 -,056 -1,041 ,299 

UKA ,002 ,003 ,039 ,667 ,505 

INKA -7,996E-5 ,000 -,028 -,483 ,629 

KKA -,004 ,003 -,069 -1,289 ,198 

KK ,000 ,003 -,008 -,140 ,888 

RA -,001 ,003 -,028 -,492 ,623 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki nilai 

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

heteroskedastisitas. 
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4.3. Pengujian Model Fit 

Tabel 4.7.   

Hasil Uji Model Fit   

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,194 9 ,022 10,326 ,000
b
 

Residual ,728 348 ,002   

Total ,923 357    

a. Dependent Variable: KOS 

b. Predictors: (Constant), RA, IDK, KKA, KK, INKA, KDK, UDK, INDK, UKA 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

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

dikatakan bahwa model fit,  jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen. 

 

4.4. Pengujian Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8.  

Hasil Uji  Koefisien Determinasi  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,459
a
 ,211 ,190 ,04575 1,814 

a. Predictors: (Constant), RA, IDK, KKA, KK, INKA, KDK, UDK, 

INDK, UKA 

b. Dependent Variable: KOS 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,190 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 19% sedangkan 

sisanya sebesar  81% 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. 

    

B 

Std. 

Error Beta Sig./2 Keterangan 

1 

(Constant) 
,075 ,022 

 
3,449 ,001 

0,000   

IDK ,141 ,027 ,253 5,248 ,000 0,000 Ditolak 

UDK 
-,002 ,001 -,081 

-

1,567 
,118 

0,059 Ditolak 

INDK 
,000 ,000 -,054 

-

1,045 
,297 

0,148 Ditolak 

KDK -,003 ,009 -,017 -,347 ,729 0,364 Ditolak  

UKA 
-,013 ,007 -,102 

-

1,939 
,053 

0,026 Diterima 

INKA ,000 ,000 ,048 ,939 ,348 0,174 Ditolak  

KKA ,036 ,006 ,303 6,330 ,000 0,000 Ditolak 

KK ,008 ,006 ,069 1,419 ,157 0,078 Ditolak  

RA 
-,017 ,005 -,161 

-

3,173 
,002 

0,001  Diterima 

a. Dependent Variable: KOS     

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah   



57 

 

 

 

Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

independensi dewan komisaris sebesar 0,000/2= 0,000 < 0,05 tetapi nilai koefisien 

beta +0.141 sehingga artinya independensi dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap kos utang. Jadi hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak karena 

berbeda arah.   

 

Hipotesis Kedua 

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

dewan komisaris sebesar 0,118/2= 0,059> 0,05 sehingga artinya ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap kos utang. Jadi hipotesis kedua pada 

penelitian ini ditolak. 

 

Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

intensitas pertemuan dewan komisaris sebesar 0,297/2= 0,148 > 0,05 dan nilai 

koefisien regresi -0,003 sehingga artinya intensitas pertemuan dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap kos utang. Jadi hipotesis ketiga pada penelitian ini 

ditolak. 

 

Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

keahlian dewan komisaris sebesar 0,729/2= 0,364 > 0,05 sehingga artinya 
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keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kos utang. Jadi hipotesis 

keempat pada penelitian ini ditolak. 

 

Hipotesis Kelima 

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

komite audit sebesar 0,053/2= 0,026 < 0,05 dan nilai koefisien regresi -0,013 

sehingga artinya ukuran komite audit  berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

Jadi hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. 

 

Hipotesis Keenam 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

intensitas pertemuan komite audit sebesar 0,348/2= 0,174 > 0,05  sehingga artinya 

intensitas pertemuan komite audit  tidak berpengaruh terhadap kos utang. Jadi 

hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. 

 

Hipotesis Ketujuh 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

keahlian komite audit sebesar 0,000/2= 0,000 < 0,05 tetapi nilai koefisien regresi 

+0,036 sehingga artinya keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap kos 

utang. Jadi hipotesis ketujuh pada penelitian ini ditolak karena berbeda arah.  
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Hipotesis Kedelapan 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kepemilikan keluarga sebesar 0,157/2= 0,078 > 0,05 sehingga artinya kepemilikan 

keluarga tidak berpengaruh terhadap kos utang. Jadi hipotesis kedelapan pada 

penelitian ini ditolak. 

 

Hipotesis Kesembilan 

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

auditor sebesar 0,002/2= 0,001< 0,05 dengan nilai koefisiensi -0,017 sehingga 

artinya reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang. Jadi hipotesis 

kesembilan pada penelitian ini diterima.  

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Independensi dewan komisaris dan Kos Utang 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel independensi dewan komisaris sebesar 0,000/2= 0,000 < 0,05 tetapi nilai 

koefisien beta +0,141 sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

ditolak karena berbeda arah. Jadi independensi dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap kos utang. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, 

komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar 

emiten atau perusahaan publik  
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Alasan ditolaknya hipotesis karena dewan komisaris independen berasal 

dari luar perusahaan, maka membutuhkan waktu untuk memahami atau 

mendalami tentang kondisi pengelolaan internal perusahaan.  Jika semakin banyak 

dewan komisaris independen yang kurang mendalami secara detail pengelolaan 

opeasional perusahaan, seringkali membuat masukan atau pendapat tidak 

konsisten dengan tujuan organisasi. Hal tersebut membuat pihak bank atau 

pemberi pinjaman ragu untuk menurunkan bunga sehingga membuat kos utang 

menjadi tidak menentu. Dengan demikian menjadikan independensi dewan 

komisaris berarah positif terhadap kos utang  

Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hashim 

dan Amrah (2016), Lorca et al. (2011), dan Anderson et al. (2004) yang 

memberikan bukti bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh negatif 

terhadap kos utang.  

 

4.6.2. Ukuran Dewan Komisaris dan Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,118/2= 0,059> 0,05 sehingga artinya 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kos utang. Jadi hipotesis 

kedua pada penelitian ini ditolak. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dewan 

komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas 

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, 
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baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau 

perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.  

Semakin banyaknya dewan komisaris tidak menjadi sebuah pertimbangan 

untuk menurunkan bunga yang akan diberikan oleh pihak bank. Sehingga semakin 

banyaknya dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap Kos Utang. 

 Hal ini tidak sependapat dengan penelitian Hashim dan Amrah (2016) 

memberikan bukti bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

kos utang. Selain itu Lorca et al. (2011) memberikan bukti bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang. Penelitian lainnya seperti 

Anderson et al. (2004) juga memberikan bukti bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

 

4.6.3. Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris dan Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel intensitas pertemuan dewan komisaris sebesar 0,297/2= 0,148 > 0,05 dan 

nilai koefisien regresi -0,003 sehingga artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini 

ditolak. Jadi intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh  terhadap 

kos utang. 

Pihak bank tidak melihat seberapa banyaknya dewan komisaris melakukan 

pertemuan sebagai pertimbangan dalam menurunkan bunga yang akan diberikan, 

karena ini merupakan indikasi kurang efektif dan efisiennya perusahaan dalam 

pengelolaan rapatnya 
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Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Hashim dan 

Amrah (2016) memberikan bukti bahwa intensitas pertemuan dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. Selain itu juga tidak sependapat dengan 

penelitian Lorca et al. (2011) memberikan bukti bahwa intensitas pertemuan 

dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang.   

 

4.6.4. Keahlian Dewan Komisaris dan Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel keahlian dewan komisaris sebesar 0,729/2= 0,364 > 0,05 sehingga artinya 

hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Jadi keahlian dewan komisaris tidak 

berpengaruh  terhadap kos utang. 

Dalam penelitian ini, keahlian dewan komisaris diukur dari persentase 

anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai dewan komisaris di perusahaan 

lain. Dewan komisaris yang berpengalaman menjabat sebagai dewan komisaris di 

perusahaan lain memiliki jam terbang lama kerja yang tinggi sebagai dewan 

komisaris dan menjadi pemantau yang efektif karena sudah terbiasa bekerja 

menjadi dewan komisaris.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena tolak ukur atau proksi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan keahlian dewan komisaris tersebut 

yang lebih memiliki peran dalam GCG dan tidak langsung terkait pada 

operasional perusahaan, dan tidak menjadi kajian untuk kos hutang.  
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 Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Hashim dan 

Amrah (2016), Lorca et al. (2011) Anderson et al. (2004) dan  memberikan bukti 

bahwa keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

 

4.6.5. Ukuran Komite Audit dan Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel ukuran komite audit sebesar 0,053/2= 0,026 < 0,05 dan nilai koefisien 

regresi -0,013  sehingga artinya hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Jadi 

ukuran komite audit  berpengaruh negatif 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 bertugas untuk mengawasi kinerja 

manajemen perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan yang 

diinginkan oleh kreditor (principal).   

Semakin banyak anggota komite audit maka akan semakin meningkatkan 

monitoring sehingga akan membuat kinerja  efisien dan  optimal, sehingga 

membuat kos utang semakin meningkatkan dan pihak bank  percaya.  

  

4.6.6. Intensitas Pertemuan Komite Audit dan Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel intensitas pertemuan komite audit sebesar 0,348/2= 0,174 > 0,05  

sehingga artinya hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. Jadi intensitas 

pertemuan komite audit tidak  berpengaruh terhadap kos utang. 
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Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan Dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menjelaskan bahwa: Pertama, komite 

audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat 

dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedua, rapat komite 

audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah 

anggota. Ketiga, keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat. Keempat, setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, 

termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang 

ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan 

kepada dewan komisaris. Selain itu kebijakan penyelenggaraan rapat juga diatur 

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

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: 

Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini karena semakin banyak rapat komite audit  

akan menimbulkan atau rawan dengan perbedaan pendapat dan terlalu banyak 

pemikiran atau ide sehingga dapat memunculkan agency conflict atau konflik 

kepentingan yang berbeda, maka akan menjadikan tidak efisien. Selain itu yang 

dilihat oleh kreditor adalah pada hasil pengawasan yang mereka lakukan bukan 

intensitas. 
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 Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Hashim dan 

Amrah (2016) dan Anderson et al. (2004) yang memberikan bukti bahwa 

intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

 

2.7.7. Keahlian Komite Audit dan Kos Utang 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel keahlian komite audit sebesar 0,000/2= 0,000 < 0,05 tetapi nilai koefisien 

cregresi +0,036 sehingga artinya hipotesis ketujuh pada penelitian ini ditolak 

karena berbeda arah. Jadi keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap kos 

utang 

 Masalah keagenan akibat adanya asimetri informasi yang telah dibahas 

dalam teori agensi menuntut suatu keahlian dari komite audit sebagai komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan 

pengelolaan perusahaan (Kep-643/Bl/2012). Latar belakang dan pengetahuan di 

bidang akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite 

audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Anggota komite 

audit yang menguasai akuntansi dan keuangan akan lebih profesional dan cepat 

beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi.  

 Proksi atau tolak ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah dummy. 

Nilai 1 adalah untuk komite audit yang berlatar belakang akuntansi sedangkan 0 

untuk komite audit yang tidak berlatar belakang akuntansi. Alasan ditolaknya 

hipotesis ini karena tidak semua anggota komite audit harus berlatar belakang 

akuntansi. Perusahaan juga membutuhkan keahlian yang lain selain dibidang 
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akuntansi, misalnya keahlian di bidang hukum, bidang industri manufaktur, dan 

bidang dimana perusahaan berada seperti telekomunikasi, aneka industri, kimia, 

dan sebagainya.  

 Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Hashim dan 

Amrah (2016) dan Anderson et al. (2004) yang memberikan bukti bahwa keahlian 

komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

 

4.6.8. Kepemilikan Keluarga dan Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel kepemilikan keluarga sebesar 0,157/2= 0,078 > 0,05 sehingga artinya 

hipotesis kedelapan pada penelitian ini ditolak. Jadi kepemilikan keluarga  tidak 

berpengaruh terhadap kos utang. 

Kepemilikan keluarga mewakili kelas khusus pemegang saham besar yang 

berpotensi memiliki struktur insentif yang unik, suara yang kuat di perusahaan 

publik (Tbk), dan motif kuat untuk mengelola satu perusahaan publik (Tbk). 

Kepemilikan keluarga berbeda dari pemegang saham lainnya karena keluarga 

memiliki kepentingan dalam kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan 

publik (Tbk). Kepemilikan keluarga tertarik pada kelangsungan hidup perusahaan 

publik (Tbk) karena berusaha untuk mewariskan perusahaan tersebut kepada ahli 

waris mereka. Usaha mewariskan tersebut akan membuat keluarga sebagai 

pemilik saham untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan publik (Tbk) 

agar berjalan dengan sebaik mungkin sehingga mereka tidak memberikan kos 

hutang yang akan semakin besar kepada penerusnya yang akan membuat 

penerusnya kesusahan dalam pelunasan hutang.   
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Alasan ditolaknya hipotesis ini karena kepemilikan keluarga yang semakin 

tinggi tidak menjamin pihak bank percaya akan kinerja yang lebih baik karena 

keluarga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda dengan pihak manajemen 

dan institusional, dan akan semakin meningkatkan kos utang. Sehingga pihak 

bank tidak melihat kepemilikan keluarga sebagai pertimbangannya dalam 

menurunkan bunga yang akan diberikan. 

 Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Hashim dan 

Amrah (2016), Shailer dan Wang (2014) dan Anderson et al. (2003) yang 

memberikan bukti bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kos 

utang.  

 

4.6.9. Reputasi Auditor dan Kos Utang 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel reputasi auditor sebesar 0,002/2= 0,001<5  0,05 dengan nilai koefisiensi             

-0,015 sehingga artinya hipotesis kesembilan pada penelitian ini diterima. Jadi 

reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

Monitoring yang dilakukan oleh auditor dapat mengurangi agency 

problem karena auditor bekerja secara independen dan hasil auditnya 

mencerminkan kinerja manajemen sebenarnya. Auditor yang berasal dari KAP 

Big-4 memiliki kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dilihat dyang lebih 

tinggi karena beberapa faktor, seperti sumber daya yang dimilikinya, kehati-hatian 

dalam melakukan aktivitas auditing, dan reputasi KAP-nya didalam pasar modal. 

Hasil audit dari KAP Big-4 dipandang berkualitas karena memenuhi faktor-faktor 
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tersebut. Risiko asimetri informasi yang dihadapi perusahaan tentu berkurang dan 

dapat mengurangi kos utang (Prasetyo, 2013).  

 Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Hashim dan Amrah 

(2016) memberikan bukti bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap 

kos utang. Selain itu Setyorini et al. (2015) memberikan bukti bahwa reputasi 

auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang. Penelitian lainnya seperti 

Prasetyo (2013) juga memberikan bukti bahwa reputasi auditor berpengaruh 

negatif terhadap kos utang. 


