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BAB IV 

PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif  

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran dari 

kondisi masing-masing variabel penelitian sehingga akan diperoleh gambaran 

umum untuk melihat kondisi perusahaan yang diteliti. Pada statistik deskriptif 

dilakukan ketika data sudah normal. Berikut adalah gambaran statistik 

deskriptif  dari data-data yang telah diambil. 

4.1.1 Statistik Deskriptif Model 1  

Pada model 1 dari 150 data yang ada, hanya 134 data yang terdistribusi 

dengan normal.  

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Model 1 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + ei1  

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai terendah dari ROA adalah 

-0,21 dan maksimumnya adalah 0,69 dengan standar deviasi adalah 

0,06906. ROA merupakan rasio laba yang dibandingkan dengan 

asetnya. Nilai rata-rata atau mean sebesar 0,0634 artinya dari 

perusahaan yang menjadi sampel pada Rp 1 aset dapat menghasilkan 

laba sebesar Rp 0,06906.   

  N Minimun Maximum  Mean  

Std. 

Deviation 

ROA 134 -0,21 0,69 0,0634 0,11015 

ERC 134 -0,13 3,97  0,0595 0,38850 

TobinsQ 134 0,27 13,82 1,9632 2,53022 
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Pada kualitas laba yang diukur dengan ERC yang dilakukan 

meregresikan antara proksi harga saham dengan laba akuntansi dan 

menghasilkan beta dengan nilai tertinggi sebesar 3,97 dan nilai 

terendahnya -0,13 sedangkan rata-rata beta sebesar 0,0595 yang artinya 

bahwa sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

volatilitas yang merupakan nilai beta hasilnya positif sehingga nilai 

koefisien regresi antara harga saham dan laba perusahaan yang menjadi 

sampel sebsar 0,0595.  

Pada nilai perusahaan yang diukur dengan membandingkan antara 

nilai pasar ekuitas ditambah dengan utang dan dibagi dengan nilai buku 

ekuitas yang ditambah dengan nilai buku utang dengan nilai terendah 

0,27 nilai tertinggi adalah 13,82 standar deviasinya adalah 2,53015, 

dengan rata-ratanya 1,9624 yang artinya nilai pasar ekuitas yang 

ditambah utang lebih besar 196,32% daripada nilai buku ekuitas yang 

ditambah dengan utang.  

4.1.2 Statistik Deskriptif Model 2 

Pada model 2 ini data yang terdistribusi dengan normal sebesar 135 data 

dari 150 data yang ada.  
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Model 2 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + β3 DKAi + β4ROA*DKAi + 

β4ERC*DKAi + ei1  

  N Minimun Maximum  Mean  

Std. 

Deviation 

ROA 135 -0,21 0,69 0,0645 0,10788 

ERC 135 -5,7 3,97 -0,0061 0,68376 

DKA 135 0 1 0,4741 0,50119 

ROA*DKA 135 -0,04 0,69 0,0443 0,09873 

ERC*DKA 135 -3,1 3,97 0,0237 0,46354 

TobinsQ 135 0,27 13,82 1,953 2,52249 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai terendah dari ROA adalah 

-0,21 dan maksimumnya adalah 0,69 dengan standar deviasi adalah 

0,10788. ROA merupakan rasio laba yang dibandingkan dengan asetnya. 

Nilai rata-rata atau mean sebesar 0,0645 artinya dari Rp1 aset dapat 

menghasilkan laba sebesar Rp 0,0645.  

Pada kualitas laba yang diukur dengan ERC yang dilakukan 

meregresikan antara proksi harga saham dengan laba akuntansi dan 

menghasilkan beta dengan nilai tertinggi sebesar 3,97 dan nilai 

terendahnya -5,70 sedangkan rata-rata beta sebesar -0,0061, artinya 

bahwa sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat volatilitas dari beta 

yang dihasilkan dari regresi antara harga saham dan laba akuntansi 

sebesar nilai koefisiennya adalah -0,0061. 
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Tabel 4.3 Kualitas Audit Model 2 

 

                             

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Sampel pada penelitian ini lebih banyak diaudit oleh kantor non big 

four sebesar 67 perusahaan sedangkan yang diaudit dengan kantor big 

four sebesar 54 perusahaan. Mean atau rata-rata dari seluruh sampel 

sebesar 0,4463. Dalam hal ini 47,40% dari perusahaan yang menjadi 

sampel diaudit oleh big four, sedangkan sisanya  52,60% dari perusahaan 

yang menjadi sampel diaudit oleh kantor audit non big four.  

 Pada nilai perusahaan yang diukur dengan TobinsQ menunjukkan 

nilai terendah sebesar 0,27 dan nilai tertinggi sebesar 13,82. Nilai 

perusahaan diukur dengan melihat perbandingan antara nilai pasar 

ekuitas ditambah dengan utang dengan nilai buku ekuitas ditambah utang 

dan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 1,953 yang artinya pada sampel 

penelitian ini berarti nilai pasar perusahaan lebih tinggi 195,3% daripada 

nilai buku dari perusahaan yang ada. 

 Interaksi antara profitabilitas dengan kualitas audit mempunyai nilai 

terendah sebesar -0,04 dan nilai maksimunya 0,69, sedangkan rata-rata 

dari interaksi tersebut sebesar 0,0443.  

Big Four (1) 64 

Non Big Four 

(0) 71 

Total  135 
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Interaksi antara kualitas laba dan kualitas audit mempunyai nilai 

terendah sebesar -3,1  dan nilai maksimunya sebesar 3,97 sedangkan 

rata-rata sebesar 0,0237.  

4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukannya 

pengujian regresi tiap model.  

4.2.1 Uji Normalitas  

Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat apakah data 

terdistribusi dengan normal. Apabila data terdistribusi dengan normal 

maka data akan memiliki model regresi yang baik. Uji normalitas 

dilakukan dengan melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov dan 

Shapiro Wilk pengujian atas unstandardized residual. Di bawah ini 

disajikan tabel ringkasan pengujian 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Normalitas (Sebelum Data Normal) 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Dari hasil pengujian normalitas yang pertama, diketahui 

bahwa data belum normal. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

pembuangan outlier, untuk mendapatkan data yang normal. Hasil 

pengujian normalitas kedua setelah pembuang outlier adalah 

sebagai berikut :  

Model  

Sig. Kolmogorov 

Smirnov 

Sig. Shapiro 

Wilk  

Jumlah 

Data 

Model 1 0,000 0,000 150 

Model 2 0,000 0,000 150 
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian Normalitas (Setelah Data Normal) 

 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov 

adalah 0,200 dan nilai Sig. Shapiro-Wilk 0,232 pada model pertama yang 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan 

bahwa data sudah terdistribusi dengan normal.  

Demikian juga dengan model 2 nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov 

adalah 0,200 dan nilai Sig. Shapiro-Wilk 0,219 yang menujukkan nilai 

yang lebih besar dari 0,05 sehingga menujukkan bahwa data tersebut 

terdistribusi dengan normal.  

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah data 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

adalah data yang bebas dari multikolinaritas. Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat nilai VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan 

Tolerance > 0,10 maka akan menunjukkan model bebas dari 

multikolinearitas. 

 

 

 

 

Model  

Sig. Kolmogorov 

Smirnov 

Sig. Shapiro 

Wilk  

Jumlah 

Data 

Model 1 0,200 0,232 134 

Model 2 0,200 0,219 135 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai dari Tolerance semuanya 

kurang dari 10 dan nilai dari VIF lebih dari 0,10 sehingga dapat dikatakan 

bahwa model 1 maupun moel 2 pada data yang diuji tidak terjadi korelasi 

antar masing-masing variabel independen. 

4.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini untuk melihat agar model tidak terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian ini 

dilihat dari nilai mutlak unstandardized residual yang diregresikan 

dengan variabel independen yang menggunkan uji Glejser 

 

 

 

 

 

 

Model 
Variabel 

Independen 
Tolerance VIF 

Model 1 

  

ROA 0,998 1,002 

ERC 0,998 1,002 

Model 2 

ROA 0,283 3,538 

ERC 0,706 1,416 

DKA 0,53 1,885 

ROA.DKA 0,235 4,257 

ERC.DKA 0,535 1,871 
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Tabel 4.7 Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

  

 

 

 

    

         Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

  

 Dari tabel di atas menunjukaan bahwa dengan pengujian Glejser, 

data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika probabilitas (Sig.) pada 

tabel koefisien regresi dari masing–masing variabel independen lebih 

besar dari 0.05. Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa nilai Sig. untuk 

masing–masing variabel independen di tiap model regresi lebih besar dari 

0.05, sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan terbebas 

dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4 Uji Auto Korelasi  

Pengujian ini untuk melihat apakah adanya autokorelasi  dalam 

model regresi yang di uji. Pengujian ini menggunakan uji durbin-

Watson. Data dikatakan bebas jika Du < Dw < 4 – Dw.  

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Autokorelasi 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Model Variabel Independen Sig 

Model 1 
ROA 0,502 

ERC 0,658 

Model 2 

ROA 0,306 

ERC 0,483 

DKA 0,724 

ROA*DKA 0,509 

ERC*DKA 0,553 

Model 

Data 
Jumlah Data 

Variabel 

Independen 
Du Dw 4 - Dw 

Model 1 134 2 1,7482 1,924 2,2518 

Model 2 135 5 1,7962 1,939 2,2038 



 
 

54 
 

Data dikatakan bebas dari autokorelasi jika Du < Dw < 4-Du. 

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa  2 model regresi memiliki Du < Dw 

< 4-Du, sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan 

terbebas dari masalah autokorelasi. 

4.3 Hasil Pengujian Model 

Berikut merupakan hasil pengujian model fit dari masing-masing model 

regresi. Pengujian model fit dilakukan dengan pengujian F.  

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Model 1 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + ei1  

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
130,023 2 65,011 11,805 .000b 

Residual 721,446 131 5,507     

Total 851,469 133       

     Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas untuk model 1diketahui nilai Sig. F 

0,00 < 0.05 artinya didalam model 1 variabel independen secara bersamaan 

dapa digunakan untuk memprediksi variabel dependen.  
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Tabel 4.11 Hasil Pengujian Model 2 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + β3 DKAi + β4ROA x DKAi + 

β4ERC*DKAi + ei  

 
    Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel di atas untuk model 1diketahui nilai Sig. F 

0,00 < 0.05 artinya didalam model 2 variabel independen secara bersamaan 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.  

4.4 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi  

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model 1 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + ei1  

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .391a ,153 ,140 2,34675 

        Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai Adjusted R Square 

sebesar 0.153 artinya variabel independen pada model 1 mempengaruhi 

variabel dependen sebesar 15,3% sedangkan sisanya 84,7% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya diluar model. 

 

 

Sum of 

Squares
Df

Mean 

Square
F Sig.

Regression 217,13 5 43,426 8,815 ,000
b

Residual 635,509 129 4,926

Total 852,639 134

Model

1

a. Dependent Variable: TobinsQ

b. Predictors: (Constant), ERC.DKA, ROA.DKA, DKA, ERC, ROA
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Tabel 4.12 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model 2 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + β3 DKAi + β4ROA x DKAi + 

β4ERC*DKAi + ei1  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 

0.226 artinya variabel independen pada model 2 mempengaruhi variabel 

dependen sebesar 22.6% sedangkan sisanya 77.4% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya di luar model.  

4.5 Pengujian Hipotesis  

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan pengujian uji-t. 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis Model 1 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + ei 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,505a 0,255 0,226 2,21955 1,939 

a. Predictors: (Constant), ERC.DKA, ROA.DKA, DKA, 

ERC, ROA 

b. Dependent Variable: TobinsQ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
1,380 ,237   5,831 ,000 

ROA 8,087 1,843 ,353 4,388 ,000 

ERC 1,187 ,524 ,182 2,265 ,025 



 
 

57 
 

4.5.1 H1 = Profitabilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

nilai perusahaan 

Penelitian ini ingin membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Jika profitabilitas 

semakin tinggi maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Jika kinerja 

perusahaan semakin baik maka tingkat penilaian penerusahaan juga akan 

semakin baik.  

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

ROA adalah sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya hipotesis pertama pada 

penelitian ini diterima. Nilai koefisien regresi sebesar +8,087 menunjukkan 

pengaruhnya positif. Jadi artinya profitabilitas berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian dari Pratama dan Wikwana (2016), Santoso (2017), dan 

Yendrawati (2013).  

Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang teori 

sinyal. Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan 

digunakan untuk memberikan sinyal positif maupun negatif (Sulistyanto, 

2008). Kinerja perusahaan yang diukur dari laporan keuangan dapat 

memberikan sinyal bagaimana kondisi perusahaan bagi pihak eksternal. Hal 

tersebut akan memuculkan penilaian perusahaan dari sisi eksternal. ROA 

merupakan rasio laba yang dibandingkan dengan asetnya yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan, dari hasil pengujian yang didukung oleh 
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teori sinyal membuktikan bahwa profitabalitas berpengaruh secara 

signifikan dan postif terhadap nilai perusahaan.  

4.5.2 H2 = Kualitas laba berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

nilai perusahaan 

Penelitian ini digunakan untuk membuktikan bahwa kualitas laba 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Jika 

reaksi pasar terhadap pengumuman laba tinggi akan membuktikan bahwa 

kualitas laba tinggi. Jika kualitas laba semakin baik maka tingkat penilaian 

perusahaan juga akan semakin baik. 

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

ERC adalah sebesar 0,025 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 1,187 

sehingga hipotesis ini diterima. Jadi artinya kualitas laba berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Achyani, dkk (2015) dan Isti’adah, 

(2015) hal ini berarti kualiatas laba dapat digunakan dalam memprediksi 

nilai perusahaan yang ada.  Kualitas laba erat kaitannya dengan pergerakan 

CAR dan tingkat volatilitas.  

Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang teori 

sinyal. Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan 

digunakan untuk memberikan sinyal positif maupun negatif (Sulistyanto, 

2008). Dalam hal ini kualitas laba yang diukur dari regresi harga saham 

dengan laba perusahaan dapat memberikan sinyal positf tentang kondisi 

perusahaan bagi pihak eksternal.  
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Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 1,819 0,295 6,171 0

ROA -3,46 3,343 -0,148 -1,035 0,303

DKA -0,856 0,455 -0,17 -1,88 0,062

ERC 0,144 0,385 0,039 0,375 0,708

ROA.DKA 16,821 4,007 0,658 4,198 0

ERC.DKA 0,785 0,566 0,144 1,387 0,168

a.       Dependent Variable: TobinsQ

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis Model 2 

Tobin’s Qi  = α0 + β1ROA + β2ERC + β3 DKAi + β4ROA x DKAi + 

β4ERC*DKAi + ei1  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

 

Setelah ditambah variabel moderasi, terjadi perubahan dimana variabel 

independen yang sebelumnya pada model 1 tingkat signifikansi dari ROA menurun, 

menjadi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut membuktikan 

bahwa kemunculan variabel moderasi ROA*DKA lebih kuat pengaruhnya daripada 

variabel independennya. 

4.5.3 H3 = Kualitas audit dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas 

dengan nilai perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu gambaran yang 

penting, karena akan mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi yang 

disajikan harus baik supaya perusahaan dinilai baik, sehingga perlu pihak 

lain yaitu pihak yang independen untuk memeriksa laporan keuangan yang 

disajikan oleh perusahaan. Sehingga penilaian perusahaan dapat dilakukan 

dengan akurat.  

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

ROA*DKA adalah sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya hipotesis keempat 
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pada penelitian ini diterima. Nilai koefisien regresi sebesar +16,821 

menunjukkan pengaruhnya positif. Jadi artinya  kualitas audit dapat 

memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang teori 

sinyal. Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan 

digunakan untuk memberikan sinyal positif maupun negatif (Sulistyanto, 

2008). Dari hal ini diketahui bahwa perusahaan yang menyajikan informasi 

tentang profitabilitas yang baik dan diperkuat dengan adanya pihak 

independen yang memeriksa informasi tersebut, akan membuat pihak 

eksternal percaya dan memberikan penilaian yang terbaik untuk perusahaan 

tersebut.   

Dari hasil pengujian hipotesis teori yang ada, dapat dinyatakan 

bahwa kualitas audit dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas 

dengan nilai perusahaan yang ada.  

4.5.4 H4 = Kualitas audit dapat memperkuat hubungan kualitas laba dengan 

nilai perusahaan 

Kualitas laba merupakan komponen penting yang digunakan oleh 

pihak eksternal dalam mengambil keputusan maupun pihak manajemen 

dalam membuat laporan keuangan, komponen penting ini sangat rawan 

dilakukannya kecurangan. Kualitas audit dengan kantor audit big four 

maupun non big four akan mengendalikan perusahaan sehingga perusahaan 

memberikan informasi yang sebenarnya tentang kualitas laba.  
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Dari tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

ERC*DKA adalah sebesar 0,168 > 0,05 dan nilai koefisien regresi dari 

regresi ini adalah 0,785 sehingga artinya hipotesis keempat pada penelitian 

ini ditolak.  Hal ini karena nilai koefisien regresi model 1 sebesar 1,187 lebih 

tinggi dari model 2 yang nilainya 0,785. Jadi artinya kualitas audit 

memperlemah hubungan kualitas laba dengan nilai perusahaan, hal ini 

berbeda dengan dengan kualitas laba pada model 1 yang berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

ERC yang diukur secara time-series sudah punya efek kuat terhadap 

hubungan dengan nilai perusahaan, sehingga tanpa kualitas audit sudah bisa 

menjadi faktor penentu dari nilai perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


