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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai statistik deksriptif dari 

penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1.  Statistik Deskriptif Keseluruhan 

 

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Modus  Std. Deviation 

LUAS_PENGUNGKAPA

N_KOMPENSASI_MAN

AJEMEN_KUNCI 

736 .00 1.00 .1753 

Koding 0 

= 129 

17.5% 

Koding 1 

= 607 

82.5% 

 

.38046 

KEPEMILIKAN_SAHAM

_KELUARGA 
736 .00 68.00 .7630 

- 
4.60595 

KEPEMILIKAN_SAHAM

_INSTITUSIONAL 
736 .00 100.00 37.3623 

- 

 
31.58274 

FREKUENSI_RAPAT_K

OMITE_REMUNERASI 
736 .00 28.00 3.5802 

- 

 
2.44818 

KINERJA_KEUANGAN 736 -47.71 243.11 .8127 - 11.36594 

Valid N (listwise) 736      

  Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Note :   Koding 0 : untuk perusahaan rendah 

    Koding 1 : untuk perusahaan tinggi 

 

 

 



 

41 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai minimum untuk variabel 

luas pengungkapan manajemen kunci sebesar 0,00 (MDIA Tahun 2015) dan 

maksimum sebesar 1,00 (ADMF Tahun 2015) dengan rata-ratanya sebesar 0,1753 

dengan standar deviasi sebesar 0,38046. Luasnya pengungkapan diukur dengan 

menggunakan skor seperti pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 

Farahmita (2012). Skor pengungkapan terbagi menjadi: 

1. Skor 1 diberikan apabila perusahaan hanya menyajikan total kompensasi 

tanpa keterangan kategori imbalan. 

2.  Skor 2 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi 

masing-masing komisaris dan direktur. 

3.  Skor 3 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi 

dengan memberikan deskripsi/kategori imbalan. 

4.  Skor 4 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi 

dan memberikan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja. 

RS (Rentang Skala) = 4 – 1 / 2 = 1,5 

No. Rentang Skala Kategori Coding (dummy variable) 

1. 2,51-4,00 Tinggi 1 

2. 1-2,5 Rendah 0 

 

 

No. Luas Pengungkapan Jumlah Presentase 

1. 3-4 (Koding 1) 129 17,5% 

2. 1-2 (Koding 0) 607 82,5% 

Total 736 100% 

 

Jadi berdasarkan koding 0 menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini mengungkapkan total kompensasi masing-masing 

komisaris dan direktur antara skor 1 atau skor 2 yang termasuk dalam kategori 
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rendah sebanyak 607 perusahaan. Skor 1 diberikan apabila perusahaan hanya 

menyajikan total kompensasi tanpa keterangan kategori imbalan. Skor 2 diberikan 

apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi masing-masing komisaris 

dan direktur. Misalnya untuk perusahaan yang termasuk dalam skor 1 adalah 

ABBA 2013 dimana hanya mengungkapkan jumlah dari gaji dan remunerasi 

komisaris dan direktur secara keseluruhan. Perusahaan dengan skor 2 adalah 

AALI 2014 yang mengungkapkan total kompensasi untuk komisaris dan direksi.  

Dan untuk modus dengan koding 1 menunjukkan bahwa perusahaan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini mengungkapkan total kompensasi masing-

masing komisaris dan direktur antara skor 3 atau skor 4 yang termasuk dalam 

kategori tinggi ada 129 Perusahaan. Perusahaan dengan skor 3 adalah AKRA 

2017 yang mengungkapkan total kompensasi untuk komisaris dan direksi secara 

lengkap dalam bentuk tabel. Perusahaan dengan skor 4 adalah ANTM 2017 yang 

mengungkapkan total kompensasi masing – masing komisaris dan direksi secara 

lengkap dalam bentuk tabel disertai dengan keterangan secara detail. 

Variabel kepemilikan keluarga memiliki nilai minimum sebesar 

0,00(SMAR Tahun 2016) dan maksimum sebesar 68,00(ARTO Tahun 2017) 

dengan rata-ratanya sebesar 0,7630 dan standar deviasi sebesar 4,60595. Jadi 

berdasarkan dari 736 perusahaan yang diamati, nilai rata-rata 0,7630 

menunjukkan bahwa prosentase kepemilikan keluarga yang dimiliki oleh pihak 

keluarga adalah sebesar 0,763%. Artinya mayoritas perusahaan pada penelitian ini 

dimiliki oleh kepemilikan keluarga sebesar 0,763% relatif kecil, tidak mencapai 

1%.   
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Nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maksimum) dari variabel 

kepemilikan institusional adalah sebesar 0,00 (WIIM Tahun 2015) dan 100,00 

(BBYB Tahun 2016). Nilai rata-rata sebesar 37,3623dengan standar deviasi 

31,58274. Jadi perusahaan sampel rata-rata kepemilikan oleh pihak luar yaitu PT, 

CV, maupun institusi asuransi, lembaga keuangan, dan sebagainya sebesar 

37,3623%. 

Nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maksimum) dari variabel 

frekuensi pertemuan komite remunerasi adalah sebesar 0,0000 (KICI Tahun 2017) 

dan 28,0000 (BJBR Tahun 2013). Nilai rata-rata sebesar 3,5802artinya komite 

audit perusahaan telah mengadakan rapat atau pertemuan sebanyak 3-4 kali rata-

rata dalam setahun dan ini telah memehuhi peraturan dari Bapepam No IX.I.5 

Tahun 2004. Nilai standar deviasi 2,44818 dan nilai ini lebih kecil daripada nilai 

mean yang artinya datanya kurang bervariasi. 

Variabel kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar -47,71 (LPPS 

Tahun 2013) dan maksimum sebesar 243,11 (RIMO Tahun 2015) dengan rata-

ratanya sebesar 0,8127 dan standar deviasi sebesar 11,36594. Kinerja keuangan 

adalah tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dalam periode tertentu yang dapat 

dilihat dari rasio profitabilitas.Pada penelitian ini diukur dengan NPM yaitu 

perbandingan antara total penjualan dan laba bersihnya yang besarnya 81.27%. 

Artinya total penjualan efektif untuk menghasilkan laba 81.27%. 
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Tabel 4.2.  Statistik Deskriptif Per Sektor   
Variabel Pertanian Industri 

dasar 
Aneka 
industri 

Konsumsi Properti Infrastruktur Keuangan Perdagangan Pertambangan 

Luas 

Pengungkapan 

Kompensasi 
Manajemen 

kunci 

0,0909 0,0370 0,0500 0,0976 0,0291 0,1489 0,4545 0,0779 0,2917 

Kepemilikan 
Saham 

Keluarga 

2,2564 1,0535 0,8490 1,7251 0,0243 0,6062 0,5142 0,9054 0,1642 

Kepemilikan 

Saham 
Institusional 

36,8940 39,0151 38,5985 29,0829 37,2121 34,3381 34,2291 47,4094 14,5121 

Frekuensi 

Rapat Komite 
Remunerasi 

3,0606 3,0617 3,7000 2,6829 3,2524 4,7447 4,0053 3,3117 4,0000 

Kinerja 

Keuangan 
0,0915 0,2507 0,1002 0,0837 0,2461 -0,0703 2,7007 -0,0243 -0,5705 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai minimum untuk variabel 

luas pengungkapan manajemen kunci yang tertinggi adalah pada sektor keuangan 

dan terendah pada sektor properti. Untuk variabel kepemilikan keluarga memiliki 

nilai mean tertinggi  pada sektor pertanian dan terendah pada sektor properti. 

Untuk variabel kepemilikan saham institusional dilihat dari nilai mean nya 

tertinggi pada sektor perdagangan yaitu 47.4094% dan terendah pada sektor 

pertambangan yaitu hanya 14.5121%. Artinya, sektor pertambangan adalah sektor 

yang paling peduli dengan luas pengungkapan manajemen kunci. 

Untuk variabel frekuensi pertemuan komite remunerasi nilai terendah pada 

sektor konsumsi yaitu hanya 2 kali pertemuan rapat dalam setahun, sedangkan 

tertinggi pada sektor infrastruktur yaitu 4.7447 artinya mencapai antara 4-5 kali 

rapat dalam setahun.Variabel kinerja keuangan memiliki  nilai mean NPM  

tertinggi pada sektor keuangan yaitu 2.7007 dan terendah pada sektor 

pertambangan yaitu -0.5705 (mengalami kerugian). Artinya, sektor pertambangan 

adalah sektor yang paling peduli dengan luas pengungkapan manajemen kunci. 
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4.2. Pengujian Model Fit 

Model mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat dikatakan model 

dapat diterima jika nilai hosmer dan lemeshow’s goodness of fit test > 0,05. 

Tampilan output spss menunjukkan bahwa besarnya nilai statistikhosmer dan 

lemeshow’s goodness of fit sebesar 6,704dengan probabilitas signifikansi 

0,569yang nilainya lebih kecil daripada (0,05) dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa modelfit. 

 

Tabel 4.3.Hosmer Dan Lemeshow’s Goodness Of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,704 8 ,569 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah (2019) 

 

Untuk memperjelas gambaran penjelasan ketepatan model regresi logistic dapat 

dilihat pada tabel klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Tabel Klasifikasi 

 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 
LUAS_PENGUNGKAPAN_KOMPENS

ASI_MANAJEMEN_KUNCI 

Perce

ntage 

Corre

ct 

 

,00 1,00 

St

e

p 

1 

LUAS_PENGUNGKAPAN_KOMPENS

ASI_MANAJEMEN_KUNCI 

,0

0 
601 6 99,0 

1,

0

0 

119 10 7,8 

Overall Percentage   83,0 

a. The cut value is ,500 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 607 perusahaan yang 

melakukan mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuanganrendah sebanyak 601perusahaan yang dapat digunakan untuk 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan 

rendah. Sedangkan dari 129 perusahaan mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan tinggi, ada 10 yang dapat diprediksi 

secara tepat  mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuangan tinggi.  Secara keseluruhan ketepatan prediksinya 83%. 

Tingginya persentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak 

adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil prediksi dan data 

observasinya yang menunjukkan sebagai model regresi yang baik. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah menilai model fit dengan 

menggunakan -2log likehood.  Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.5. Tabel Iteration History -2 Log Likehood 

 
Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log 

Likelihood 

Coefficients 

Constant Kepemilikan 

Saham Keluarga 

Kepemilikan 

Saham 
Institusional 

Frekuensi 

Rapat 
Komite 

Remunerasi 

Kinerja 

Keuangan 

Step 1 644,950 -2,126 0,026 0,007 0,253 0,001 

2 628,715 -2,838 0,035 0,012 0,215 0,001 

3 628,267 -2,994 0,036 0,013 0,230 0,001 

4 628,266 -3,000 0,036 0,013 0,230 0,001 

5 628,266 -3,000 0,036 0,013 0,230 0,001 

a. Method : Enter 

b. Constant is included in the model 

c. Initial -2 Log Likelihood : 683,225 

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less 

than 0,001  
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 
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Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik -2LogL yaitu 

tanpa variabel hanya konstanta saja sebesar  644,950setelah 

dimasukkannya 1 variabel baru maka nilai -2LogL turun menjadi 628,715 

dan setelah semua variabel dimasukkan menjadi 628,267. Hal ini berarti 

penambahan variabel independen dapat digunakan.Karena selisih Log 

Likehood awal dengan akhir 16,684 < 1.98 maka dapat dikatakan model 

fit dan dapat dilanjutkan. 

Tabel 4.6. Nagelkerke R Square 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 628,266a ,072 ,119 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

      Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Untuk mengetahui besarnya variasi prediksi dari variable 

independen terhadap dependen dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R 

Square. Hal ini berarti diketahui bahwa dengan ukuran Nagelkerke R 

Square diperoleh 7,2% variasi ketepatan waktu dapat dipengaruhi dari 

variabel independen. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan program 

SPSS (Stastistical Package for Social Science), dengan menggunakan alat 
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analisis regresi logistik. Hasil pengujian regresi logistik tersebut dapat 

terlihat sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 
 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Keterangan 

Step 1a KEPEMILIKAN_SAHAM_KELU

ARGA 
,036 ,017 4,482 1 ,034 Diterima 

KEPEMILIKAN_SAHAM_INSTI

TUSIONAL 
,013 ,003 15,670 1 ,000 Diterima 

FREKUENSI_RAPAT_KOMITE

_REMUNERASI 
,230 ,044 27,154 1 ,000 Diterima 

KINERJA_KEUANGAN ,001 ,011 ,004 1 ,952 Ditolak 

Constant -3,000 ,257 135,806 1 ,000  

a. Variable(s) entered on step 1: KEPEMILIKAN_SAHAM_KELUARGA, KEPEMILIKAN_SAHAM_INSTITUSIONAL, 

FREKUENSI_RAPAT_KOMITE_REMUNERASI, KINERJA_KEUANGAN. 

 

 

Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Nilai p-value 

sebesar 0,034/2=0,017 maka signifikan pada level 5% dengan nilai beta positif 

dan nilai Wald 4,482 >1,65 makaH1 diterima. Hal ini menunjukkan kepemilikan 

keluarga berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci. 

 

Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham institusional 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 
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Nilai p-value sebesar 0,000/2=0,000 maka signifikan pada level 5% dengan nilai 

beta positif dan nilai Wald 15,670 >1,65 makaH2 diterima. Hal ini menunjukkan 

kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. 

 

Hipotesis 3 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah frekuensi rapat komiteberpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Nilai p-value 

sebesar 0,000/2=0,000 maka signifikan pada level 5% dengan nilai beta positif 

dan nilai Wald 27,154 >1,65 makaH3 diterima. Hal ini menunjukkan frekuensi 

rapat komite berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. 

 

Hipotesis 4 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah kinerja keuanganberpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Nilai p-value 

sebesar 0,952/2= 0,476 maka tidak signifikan pada level 5% dan nilai Wald 

0,004<1,65 makaH4 ditolak. Hal ini menunjukkan kinerja 

keuangantidakberpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci. 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Kepemilikan keluarga terhadap Luas Pengungkapan 

Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hipotesis 1 diterima. Hal ini 

menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Kepemilikan keluarga mewakili kelas khusus pemegang saham besar yang 

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

motif kuat untuk mengelola satu perusahaan tertentu. Kepemilikan keluarga 

berbeda dari pemegang saham lainnya karena keluarga memiliki kepentingan 

dalam kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Kepemilikankeluarga 

tertarik pada kelangsungan hidup perusahaan karena berusaha untuk mewariskan 

perusahaan tersebut kepada ahli waris mereka. Usaha mewariskan tersebut akan 

membuat keluarga sebagai pemilik saham untuk mengawasi jalannya operasional 

perusahaan 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. Apabila operasional 

perusahaan berjalan dengan baik dan dapat dipercaya dalam pengelolaan 

perusahaan untuk pengembalian hutangnya maka bank selakupihak yang 

meminjamkan dana akan mengenakan biaya bunga rendah atas hutang yang 

diajukan perusahaan. Jika demikian, kepemilikan keluargayang tinggi akan 

menunjukkan kos utang yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga rendah (Anderson & et.al, 2003) 
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Kepemilikan keluarga yang akanmemberikan pengaruh positif dalam 

mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham pengendali dan 

nonpengendali adalah kepemilikan keluarga pada satu perusahaan yang tidak 

berada dalam grup perusahaan terafiliasi. Kepemilikan keluarga yang tidak berada 

dalam grup perusahaan terafiliasi dipandang akan lebih fokus, berhati-hati, dan 

memiliki kepentingan jangka panjang dalam berinvenstasi karena tidak banyak 

ruang untuk melakukan ekspropriasi melalui transaksi antar afiliasi. Oleh karena 

itu, dengan adanya kendali keluarga yang berada pada satu perusahaan yang tidak 

terafiliasi dalam grup akan berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan 

transaksi berelasi di laporan keuangan, yang salah satunya adalah pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci.  

Semakin tinggi kepemilikan keluarga pada sebuah perusahaan berarti dalam 

bekerja akan mengurangi asimetri informasi dan lebih fokus, sehingga kinerja dan 

laporan keuangan akan semakin berkualitas dan berdampak pada semakin 

meningkatnya luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan 

Keuangan.  Semakin tinggi prosentase kepemilikan keluarga pada sebuah 

perusahaan menunjukkan bahwa asimetri informasi akan berkurang karena 

manajemen cenderung memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pihak 

keluarga, sehingga akan meningkatkan fungsi pengawasan atau monitoring, 

sehingga akan mendorong pihak manajemen untuk semakin luas dalam 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci. Selain itu dengan semakin 

tingginya prosentase kepemilikan keluarga, menunjukkan upaya pihak luar atau 

investor mengetahui kondisi atau kinerja perusahaan tersebut maka  dibutuhkan 
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sinyal positif ke pasar. Semakin besar prosentase kepemilikan keluarga 

mengindikasikan semakin baik pula tingkat pengawasan sehingga akan 

meningkatkan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akmyga & Mita 

(2015) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Artinya semakin tinggi kepemilikan 

keluarga akan berdampak pada semakin tingginya luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci.Hasil ini juga didukung oleh penelitian Vural (2018), yang 

menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Semakin tinggi kepemilikan keluarga 

pada sebuah perusahaan berarti dalam bekerja akan mengurangi asimetri informasi 

dan lebih fokus, sehingga kinerja dan laporan keuangan akan semakin berkualitas 

dan berdampak pada semakin meningkatnya luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di Laporan Keuangan.Penelitian lain yang mendukung hasil ini 

adalah penelitianUlupui (2009) juga menyimpulkan bahwa  adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara kepemilikan keluarga terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci.  

4.4.2. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Luas 

Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hipotesis 2 diterima. Hal ini 

menunjukkan kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 
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Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.  Kepemilikan saham 

institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau 

lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lain (Tarjo, 2008).  

Dengan menggabungkan argumen teori agensi dengan konsentrasi 

kepemilikan institusional, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan pemilik 

insitusional yang lebih besar atau semakin besar jumlah blockholder, semakin besar 

kemampuan mereka untuk mengendalikan gaji, pilihan, dan kompensasi total 

(Wang, 2015) Kepemilikan institusional sebagai pemegang saham terbanyak 

perusahaan ingin memastikan bahwsa sumber daya dikelola dengan baik jadi 

jangan sampai ada upaya untuk mengekploitasi atau memanfaatkan sumber daya 

perusahaan untuk kepentingan pribadi bagi manajemen, misalnya dengan 

pemberian gaji atau kompensasi yang terlalu tinggi. Selanjutnya, sebagaimana yang 

ditunjukan oleh (Eisenhardt, 1989) pemegang saham besar ini akan menganjurkan 

perilaku kompensasi yang lebih baik dan mengurangi kompensasi berbasis hasil 

sebagai persentase dari total kompensasi. Dengan pengawasan yang lebih efektif 

dari pihak investor institusional tersebut, maka manajemen akan mengungkapkan 

informasi mengenai kompensasi manajemen kunci secara lebih transparan. 

Kepemilikan saham institusional melakukan fungsi monitoring melalui 

RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi yang 

terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak untuk memilih anggota dewan 
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komisaris dan dewan direksi. Kondisi yang terjadi dapat dijadikan suatu motivasi 

institusional ownership untuk dapat lebih serius dalam melakukan pengawasan atau 

dalam mengoreksi perilaku manajer dan juga agar dapat memperpanjang jangka 

waktu dalam berinvestasi. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan dengan 

menempatkan dewan ahli yang tidak dibiayai oleh perusahaan sehingga posisi 

dewan ahli tidak berada pada pengawasan manajer. Dengan ini dewan ahli dapat 

menjalankan fungsinya secara efektif untuk dapat mengontrol semua tindakan yang 

dilakukan oleh manager. Bentuk pengawasan lain yang dapat dilakukan oleh dewan 

ahli adalah dengan memberikan masukan kepada manager untuk dijadikan 

pertimbangan dalam menjalankan usaha dan melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS).  

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astasari & 

Nugrahanti (2015) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Artinya 

semakin tinggi kepemilikan institusional akan berdampak positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci.Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian Mahardikaningsih dkk (2018),  yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi kepemilikan institusional berarti kontrol atau monitoring semakin baik 

sehingga berdampak pada semakin meningkatnya luas luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. 

Jadi, semakin tinggi presentase saham yang dimiliki oleh institusional 

ownership dapat menyebabkan pengawasan yang lebih efektif karena dapat 

mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan juga dapat mengurangi agency 
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cost. Sehingga mendorong manajemen untuk semakin meningkatkan luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.  

 

4.4.3. Pengaruh Frekuensi rapat komite remnunerasi terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hipotesis 3 diterima. Hal ini 

menunjukkan frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Komite remunerasi adalah  adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan 

yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komite 

Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab 

langsung kepada Dewan Komisaris. 

 Tugas dari komite remunerasi adalah membantu dewan komisaris untuk 

mengurus tentang kompensasi semua anggota perusahaan khususnya jajaran 

manajemen perusahaan. Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari pemegang 

sahamakan selalu menjaga kepentingan dari pemegang saham dalam perusahaan. 

Komite remunerasi yang dibentuk oleh DewanKomisaris juga termasuk perwakilan 

dari pemegang saham yang menginginkan seluruh informasi mengenai gaji atau 

kompensasi yang diterima oleh direksi diketahui oleh para pemegang saham agar 

pemegang saham dapat mengetahui laporan yang diungkapkan wajar atau tidak 

jumlah kompensasi manajemen kuncinya, jadi jika laporan mengenai kompensasi 

manajemen kunci dianggap tidak wajar akan ada tenaga penyesuaian agar laporan 
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tentang pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang disajikan lebih 

transparan. 

Semakin sering komite remunerasi melakukan pertemuan maka semakin 

banyak hal yang akan dievaluasi, salah satunya adalah kepatuhan perusahaan untuk 

mematuhi peraturan, termasuk dalam mengungkapkan luas pengungkapan 

kompensasi manajemen  kunci dalam laporan keuangan.    Informasi  tentang 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci dianggap hal penting karena 

informasi tersebut dibutuhkan bagi pihak investor untuk menilai apakah perusahaan 

tersebut telah dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan frekuensi 

pertemuan komite remunerasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan olehXue & et.al (2015) 

menyatakan bahwa Frekuensi rapat komite remunerasi berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Artinya semakin sering 

frekuensi rapat komite remunerasi berarti kinerja semakin baik dan akan 

mendorong pihak manajemen untuk semakin meningkatnya luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Chen & 

Yuan (2004), yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif antara frekuensi 

rapat komite remunerasi terhadap luas pengungkapaan kompensasi manajemen 

kunci. Jadi semakin sering rapat dilakukan akan meningkatkan luas pengungkapaan 

kompensasi manajemen kunci.Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah 

penelitianJackson & et.al (2011)  menyatakan bahwa antara frekuensi rapat komite 
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remunerasi dengan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci ada 

keterkaitan positif yang signifikan. 

 

4.4.4. Pengaruh kinerja keuangan (NPM) terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hipotesis 4 ditolak. Hal ini 

menunjukkan kinerja keuangantidakberpengaruh terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena  

pengungkapan kompensasi manajemen kunci masih pengungkapan yang sifatnya 

sukarela (voluntary disclosure) belum pengungkapan yang sifatnya wajib 

(mandatory disclosure). 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu 

gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan 

alatalat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam 

periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal 

dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan 

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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Alasan ditolaknya hipotesis ini karena besar kecilnya laba yang diperoleh 

tidak berpengaruh terhadap keinginan manajemen perushaaan dalam pengungkapan 

luas kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan yang disebabkan karena 

tinggi rendahnya laba hanya mengindikasikan kinerja keuangan semata dan tidak 

mendorong pihak manajemen untuk menjaga citra perusahaan dengan lebih 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.  Selain itu 

dilihat dari nilai statistik deskriptifnya mean untuk NPM per sektor relatif kecil 

(misalnya untuk sektor pertanian hanya 0.0915 untuk sektor industri dasar 0.2507), 

sehingga tidak kuat pengaruhnya terhadap pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azaria 

(2015) yang menyimpulkan bahwa NPM tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Selain itu alasan ditolaknya NPM 

adalah karena luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan 

keuangan masih bersifat voluntary bukan mandatory sehingga menjadi hipotesis 

ditolak. 
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