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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Statistik Deskriptif  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh 

perusahaan publik selam 5 tahun terakhir dari 2013 – 2017. Kriteria pemilihan 

sample adalah perusahan yang memiliki kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional,serta mengungkapkan jumlah rapat komite audit. Dari data awal 

sebesar 1.052 setelah melakukan seleksi data yang memenuhi kriteria sebesar 757 

perusahaan.  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 N Minimal Maksimal Rata-rata Std. Deviasi 

Pengungkapan 
757 .00 1.00 .9604 .19522 

Komtat 
757 .00 1.00 .0819 .27440 

Kep_Manj 
757 .0001 71.1900 8.481516 14.4814985 

Kep_Inst 
757 1.9600 99.4300 63.70154 20.0660237 

Frek_rapat 
757 1.00 48.00 6.2444 5.54846 

Komaud 
757 .00 1.00 .4082 .49475 

Leverage 
757 .00 9.38 .5165 .42222 

ROA 
757 -1.22 .75 .0465 .11269 

SIZE 
757 12.04 34.66 27.4296 4.07267 

Valid N (listwise) 
757     

Sumber : data yang diolah (2019) 
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Pengungkapan kompensasi manajemen kunci (Pengungkapan) diukur 

dengan variabel dummy. Melalui analisis deskriptif diatas diperoleh hasil rata-rata 

0,9604. Dapat dikatakan perusahaan yang megungkapkan kompensasi manajemen 

kunci sebesar 96,04 % sisanya sebesar 3,96 % belum mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan. Beberapa perusahaan yang tidak 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci dilaporan keuangan antara lain 

Argo Pantes Tbk. (ARGO), Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI), Gajah Tunggal Tbk. 

(GJTL) , Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI), PT. Sumi Indo 

Kabel Tbk. (IKBI), Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON) , Lippo 

Karawaci Tbk. (LPKR) , Mcash Integrasi Tbk. (MCAS) , Wintermar Offshore 

Marine Tbk. (WINS). 

Komite tata kelola perusahaan (Komtat) diukur dengan variabel dummy. 

Keberadaan komite tata kelola perusahaan dapat dilihat melalui struktur organisasi 

dalam perusahaan. Hasil rata-rata melalui statistik deskriptif menunjukan angka 

0,0819 atau 8,19 %. Hal ini berarti , hanya 8,19 % perusahaan dalam sampel yang 

memiliki komite tata kelola. Sisanya sebesar 91.81 % belum memiliki komite tata 

kelola perusahaan. Beberapa perusahaan yang memiliki komite tata kelola antara 

lain PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) , PT. Adaro Energi Tbk. (ADRO) , PT Aneka 

Tambang Tbk. (ANTM) , PT. Bank Central Asia Tbk. (BBCA) , PT. Bank 

Bukopin Tbk. (BBKP), PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) , PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk. (BMRI) , PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) , PT Berlina 

Tbk. (BRNA) , PT Bayan Resources Tbk.(BYAN) , PT Citra Marga Nusaphala 

Persada Tbk. (CMNP) , PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk (DSFI) , PT 
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Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) , PT Indika Energi Tbk. (INDY) , PT Kalbe 

Farma Tbk. (KLBF) , PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) , PT Wijaya Karya Tbk 

(WIKA) , PT Yana Prima Hasta Persada Tbk. ( YPAS), PT Bank Bukopin Tbk. 

(BBKP) , PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI). 

Kepemilikan saham manajerial perusahaan (Kep_Manj) diukur melalui 

presentase kepemilikan saham. Hasil rata-rata statistik deskriptif adalah 8,4815 %. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata kepemilikan saham yang dimiliki oleh  manajerial 

dalam perusahaan sampel adalah 8,48 %. Sedangkan sisanya dimiliki oleh luar 

perusahaan seperti masyarakat maupun individu ataupun institusi. Nilai minimum 

kepemilikan saham adalah 0,0001 % yang dimilki oleh PT Bakrie & Brothers 

Tbk. (BNBR) , PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) , PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Kepemilikan saham manajerial tertinggi 

dalam perusahaan sampel dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk. (BRPT). 

Kepemilikan saham institusional (Kep_Inst) perusahaan diukur melalui 

presentase kepemilikan saham. Hasil rata-rata statistik deskriptif adalah 63,70 %. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata saham perusahaan dalam sampel ini , sebanyak 

63,70% dimiliki oleh institusi sedangkan sisanya sebanyak 36,3% dimiliki oleh 

perusahaan ataupun individu. Nilai minimum kepemilikan saham institusi sebesar 

1,96 % dimiliki oleh PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) pada tahun 2017, 

sedangkan nilai maximum sebesar 99,43 % kepemilikan saham institusional 

dimiliki oleh PT Tunas Alfin Tbk (TALF) pada tahun 2017. 

Frekuensi rapat komite audit (Frek_rapat) diukur dengan jumlah rapat 

yang dilakukan selama satu periode. Hasil rata-rata melalui statistik diskriptif 
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adalah 6,2444. Rata-rata perusahaan dalam sample penelitian ini melakukan rapat 

6 kali dalam satu periode. Nilai maksimum sebanyak 48 kali rapat dimiliki oleh 

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2013. 

Kualitas audit diukur dengan dummy (Komaud). Kualitas audit dilihat 

melalui KAP yang digunakan perusahaan apakah KAP lokal yang berafiliasi 

dengan KAP big four atau KAP lokal yang tidak berafiliasi dengan KAP big four. 

Rata-rata kualitas audit adalah 0,4082 yang artinya sebanyak 40,95 % perusahaan 

dalam sampel menggunakan KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP big four 

untuk mengaudit laporan keuangan. 

Variabel leverage (leverage) diukur dengan rasio hutang terhadap total 

aset menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5165 atau 51,65 %. Hal ini berarti 

bahwa rata-rata perusahaan dalam sampel memiliki hutang sebesar 51,65 % dari 

keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan cenderung menggunakan 

hutang sebagai sumber pendanaan , hal ini dapat dilihat apabila nilai leverage 

diatas 50 % maka perusahaan tersebut sebagain besar menggunakan hutang 

sebagai sumber pendanaan.  

Rasio profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0465. 

Rata-rata perusahaan mampu memperoleh laba bersih sebesar 4,65 % dari total 

aset yang diperoleh selama satu tahun. Nilai terendah adalah -1.22 atau 122 % yag 

artinya perusahaan mengalami kerugian hingga 122% yaitu PT Modern 

Internasional Tbk tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar Rp 

1.062.467.271.467 . Sedangkan nilai tertinggi rasio profitabilitas adalah 0,75 atau 
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75% yang berarti keuntungan tertinggi diperoleh PT lippo Karawaci Tbk pada 

tahun 2017. 

Ukuran perusahaan (SIZE) dalam hal ini diukur dengan total asset. Rata-

rata total asset dari perusahaan-perusahaan sampel setelah dilakukan transformasi 

logaritma natural adalah sebesar 27,4296. Hasil logaritma terendah yaitu 12,01 

milik PT Wicaksana Overseas Internasional Tbk. (WICO). Sedangkan nilai 

logaritma natural tertinggi sebesar 34,66 dimiliki oleh PT Bank Mandiri Tbk 

dengan total aset Rp 1,124,700,847,000,000 pada tahun 2017. 

 

4.2. Analisis Regresi Logistik 

4.2.1. Overall Fit Model 

 Langkah awal untuk menguji dengan Regresi Logistik adalah dengan 

menilai overall fit model terhadap data. Hipotesis yang akan diuji pada tahap ini 

adalah : 

H0 : Model cukup mampu menjelaskan data / fit dengan data 

Ha : Model tidak mampu menjelaskan data / tidak fit dengan data 

Pada pengujian ini , statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. 

Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L 

ditransformasikan menjadi -2LogL. Pada blok awal (beginning block) yaitu pada 

model hanya dengan konstanta, diperoleh nilai –2 log likelihood sebesar 252,485. 

Pada pengujian pada blok 1 atau pengujian dengan memasukkan seluruh prediktor 
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diperoleh nilai –2 log likelihood sebesar 204,128. Dengan demikian terjadi 

perubahan nilai –2 log likelihood yang cukup besar setelah menggunakan 8 

variabel. Dengan demikian model dengan 8 variabel menunjukkan sebagai model 

yang lebih baik. Selain itu dapat dilihat melalui output SPSS Omnibus Test of 

Model Coefficients.  

 

 

Tabel 4.2 

  

 

 

 

      Sumber : data yang diolah (2019) 

 

Hasil Omnibus Test menunjukan Chi-Square sebesar 48,357 yang merupakan 

selisih -2 log likelihood , hanya menggunakan konstanta dengan nilai -2 log 

likelihood pada model dengan 8 variabel bebas. Pada output diatas menyatakan 

bahwa hasil uji chi-square goodness of fit lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) , hal 

ini mengindikasikan bahwa model signifikan layak digunakan untuk proses 

berikutnya. 

 

4.2.2. Koefisien Determinasi  

 Hasil nilai R-Square dari regresi logistik digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengungkapan kompensasi. yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

bebasnya. Nagelkerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan 

Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini 

Uji Omnibus  

  Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 48.357 8 .000 

Block 48.357 8 .000 

Model 48.357 8 .000 
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dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s    dengan nilai 

maksimumnya. 

 

Tabel 4.3 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

 

 Pada Output SPSS diatas nilai Cox Snell R square 0,62 dan Nagelkerke R 

Square sebesar 0,218 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 21,8%. 

 

4.2.3. Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

 Pengujian ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya kelemahan atas 

kesimpulan dari model yang digunakan.Model regresi logistik dapat dikatakan 

baik apabila tidak terdapat perbedaan antara data hasil pengamatan dengan data 

yang diperoleh dari hasil prediksi. Pengujian untuk menilai tidak adanya 

perbedaan antara prediksi dan observasi dilakukan dengan uji Hosmer Lameshow 

dengan metode Chi square.Uji Hosmer Lameshow Goodness of Fit Test menguji 

hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model dimana tidak 

terdapat perbedaan antara model dengan data sehingga dapat dikatakan fit. Jika 

nilai Hosmer Lameshow sama dengan atau kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan 

hipotesis nol ditolak yang artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan 

nilai observasinya sehingga model tersebut tidak cukup mampu menjelaskan data. 

Hasil koefisien determinasi 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 204.128
a
 .062 .218 
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Jika nilai statistik Hosmer Lameshow Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05 

maka dapat dikatakan model tersebut dapat menjelaskan data , dengan kata lain 

tidak terdapat perbedaan klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang 

diamati sehingga model regresi ini bisa digunakan untuk analisis berikutnya.  

Tabel 4.4 

Uji Hosmer and Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.067 8 .851 

 

Sumber : data sekunder yang diolah (2019) 

 

Pada hasil output Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit Test diatas 

diperoleh nilai Chi-square 4,067 dengan probabilitas signifikansi 0,851 dimana 

lebih besar dari 0,05 (0,851 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

telah mampu untuk menjelaskan data atau dengan kata lain tidak terdapat 

perbedaan klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati sehingga 

model regresi ini bisa digunakan untuk analisis selanjutnya.  

  Selain menggunakan tabel Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit Test, 

model ini dapat dijelaskan dengan output Clasisification Table. Tabel klasifikasi 

adalah tabel berupa tabulasi silang untuk menghitung nilai estimasi yang benar 

dan salah. Pada model yang sempurna , semua kasus akan berada pada diagonal 

dengan tingkat ketepatan prediksi 100 %. Jika model logistik mempunyai 

homokedastisitas maka prosentase yang benar akan sama di kedua baris. 
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Tabel 4.5 

 

Tabel Klasifikasi 

 

Observed 

Predicted 

 Pengungkapan 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 Pengungkapan 0 3 27 10.0 

1 0 727 100.0 

Overall Percentage   96.4 

a. The cut value is ,500    

Sumber : data sekunder yang diolah (2019) 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 30 sampel yang tidak  

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci, sebanyak 3 sampel atau 10 % 

secara tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini, dan 27 sampel 

tidak tepat diprediksikan oleh model. Dari 727 sampel yang mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci, sebanyak 727 sampel atau 100 % sampel dengan 

tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini. Secara keseluruhan 

berarti bahwa 3 + 727 = 730 atau 96,4%  sampel dapat diprediksikan dengan tepat 

oleh model regresi logistik ini. 

 

4.2.4. Pengujian Hipotesis 

 Setelah melakukan data yang akan diuji fit dan tidak perlu danya perubahan 

model , langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis 

dapat dilihat pada output variabels in the equation dengan melihat signifikansi 
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berdasarkan Wald statistic. Variabel dikatakan mampu menjadi variabel penentu 

jika signifikansinya kurang dari alpha.  

 

 

Tabel 4.6 

Hasil uji regresi logistik 

 

 

  B S.E. Wald df Sig. Sig/2 Ket 

Step 1
a
 Komtat 

18.507 4.792E3 .000 1 .997 .4985 Ditolak  

Kep_Manj 
.131 .043 9.465 1 .002 .001 Diterima  

Kep_Inst 
.042 .010 16.782 1 .000 0 Diterima  

Frek_rapat 
.004 .047 .006 1 .938 .469 Ditolak  

Komaud 
.637 .466 1.870 1 .170 .0855 Ditolak  

Leverage 
-.444 .282 2.478 1 .115 .0575 Ditolak  

ROA 
-3.768 1.312 8.254 1 .004 .002 Diterima  

SIZE 
.128 .044 8.555 1 .003 .0015 Diterima  

Constant 
-3.349 1.412 5.623 1 .018 .009  

Sumber : data sekunder yang diolah (2019)  

 

 

4.2.4.1. Hipotesis pertama  

 Hasil pengujian variabel komite tata kelola perusahaan (Komite_tatakelola) 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai wald 

sebesar 0.000 dengan signifikansi 0.997. nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 

alpha 0.05 (0.997 > 0.005) yang menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki 

komite tata kelola dalam perusahaan tidak lebih besar kemungkinannya 
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mengungkapkan kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan sehingga 

hipotesis pertama ditolak.  

 

4.2.4.2. Hipotesis kedua 

 Hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial (Manajerial)  

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai wald 

sebesar 9,465 dengan signifikansi 0.002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

dibandingkan alpha 0.05 (0.002 < 0.05) yang menunjukan bahwa perusahaan 

dengan kepemilikan manajerial yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan sehingga 

hipotesis kedua diterima Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Suherman (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

 

4.2.4.3. Hipotesis ketiga 

 Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional (Institusional) terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai wald sebesar 16,782 

dengan signifikansi 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan 

dengan alpha 0.05 (0.000 < 0.05) yang menunjukan bahwa perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang tinggi lebih besar kemungkinannya 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan sehingga 

hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mayresa 
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(2017) dan Wulandari dan Budhiarta (2014) bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

  

4.2.4.4. Hipotesis keempat 

 Hasil pengujian variabel Frekuensi rapat komite audit (Frek_rapat) 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai Wald 0,006 

dengan signifikansi 0,938. Nilai signifikansi tersebut lebih tinggi dibanding alpha 

0,05 (0.938 > 0.05) yang menunjukan bahwa perusahaan dengan Frekuensi rapat 

komite audit yang tinggi tidak lebih besar kemungkinannya mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci di laporan sehingga hipotesis keempat ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayresa (2017).  

 

4.2.4.5. Hipotesis kelima 

 Hasil pengujian variabel kualitas audit (kualitas_audit) terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai wald 1,870 dengan 

signifikansi 0,199. Nilai signifikansi tersebut lebih tinggi dibanding alpha 0,05 ( 

0,171 > 0,05) yang menunjukan bahwa perusahaan yang diaudit dengan KAP 

lokal yang berafiliasi dengan KAP big four tidak lebih besar kemungkinannya 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan sehingga 

hipotesis kelima ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suherman 

(2017) bahwa kualitas auditor yang diukur dengan KAP lokal yang berafiliasi 

dengan KAP big four maupun KAP lokal yang tidak berafiliasi dengan KAP 
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bigfour tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan.  

 

4.2.5. Variabel Kontrol 

4.2.5.1. Leverage 

  Variabel keenam adalah variabel kontrol leverage (Leverage). Hasil 

pengujian variabel leverage terhadap pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci diperoleh nilai wald sebesar 2,478 dengan signifikansi 0,115. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dibandingkan dengan alpha 0.05 (0,115 > 0.05) 

yang menunjukan bahwa variable kontrol leverage tidak mampu mengontrol 

model sampel dalam penelitian ini.  

 

4.2.5.2. Profitabilitas 

  Variabel ketujuh adalah variabel kontrol profitabilitas (ROA). Hasil 

pengujian variabel profitabilitas dengan ROA terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci diperoleh nilai wald sebesar 8,254 dengan signifikansi sebesar 

0.004. nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan alpha 0.05 

(0.004 < 0.05) yang menunjukan variabel profitabilitas dapat mengkontrol model 

sampel dalam penelitian ini. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka 

perusahaan semakin memberikan informasi yang transparan seperti kompensasi 

manajemen kunci. Hal ini dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan 

investor agar investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan. pengungkapan 

kompensasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang 
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saham bahwa walaupun profitabilitas perusahaan tinggi , kompensasi yang 

diberikan kepada manajemen kunci pun sesuai dan tidak mengeksploitasi sumber 

daya perusahaan secara berlebihan. 

 

4.2.5.3. Ukuran Perusahaan  

 Variabel kedelapan adalah variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE). 

Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai wald 8,555 dengan 

signifikansi 0.003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibanding dengan alpha 

0.05 (0.003 < 0.05) yang menunjukan bahwa semakin besar perusahaan maka 

lebih besar kemungkinannya perusahaan tersebut mengungkapkan informasi 

penting dalam perusahaan termasuk kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuangan sehingga variabel ukuran perusahaan (SIZE) diterima. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Suherman (2017) dan Akmyga dan farahmita (2013) 

bahwa variabel  Ukuran Perusahaan dapat mengkontrol model sampel dalam 

penelitian ini secara baik. 

 

4.3. Hasil dan pembahasan  

4.3.1. Pengaruh komite tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan variable komite tata 

kelola perusahaan (Komtat) diperoleh hasil bahwa perusahaan dengan keberadaan 

komite tata kelola perusahaan tidak lebih besar kemungkinannya mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci dilaporan keuangan. Hasil penelitian ini pada 
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variable komite tata kelola diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,997 (0,997 > 

0,05).  

Komite kebijakan tata kelola perusahaan adalah komite yang dibentuk dan 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris 

dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara 

menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya (Surat edaran OJK, 2014). 

Tata kelola perusahaan diterapkan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan 

yang lebih transparan bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Transparansi 

menjadi sangat penting karena perusahaan harus mengungkapkan informasi secara 

transparan untuk para pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang berjalan 

baik dapat menimbulkan keselarasan kepentingan antara manajemen, pemegang 

saham pengendali dan non-pengendali. Transparansi pengungkapan mengenai 

kebijakan dan aktivitas dalam perusahaan diharapkan mampu meyakinkan para 

investor utuk dapat berinvestasi di perusahaan. 

Keberadaan komite tata kelola perusahaan diharapkan mampu membantu 

tugas dewan komisaris dalam pengungkapan informasi yang lebih transparan dan 

sesuai dengan pedoman corporate governance kepada investor termasuk 

pengungkapan tentang kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan. 

Pengungkapan mengenai kompensasi manajemen kunci ini dianggap penting 

terutama bagi investor karena pembayaran kompensasi terhadap manajemen kunci 

ditetapkan berdasarkan tingkat kinerja yang diperoleh manajemen kunci terhadap 

target yang ditentukan oleh perusahaan. Penelitian Mayresa (2017) menyebutkan 

bahwa semakin besar kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci dapat 
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mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat pencapaian kinerja manajemen 

kunci dalam meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu adanya pengungkapan 

tentang kompensasi yang diperoleh manajemen kunci bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada pemegang saham bahwa kompensasi yang 

diberikan sesuai dan tidak menggunakan sumber daya perusahaan yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas secara berlebihan. Oleh karena itu , adanya 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan dapat 

meyakinkan investor berinvestasi .  

 Peran komite tata kelola dalam pengungkapan kompensasi tersebut adalah 

menjaga dan mengevaluasi apakah prinsip corporate governance terhadap 

kompensasi manajemen kunci sudah diterapkan dengan sesuai atau tidak. 

Pengungkapan kompensasi manajemen kunci tersebut merupakan sebuah prinsip 

transparansi yang diterapkan perusahaan untuk menyampaikan kepada investor 

maupun pemangku kepentingan lainnya bahwa kompensasi yang diberikan 

kepada manajemen kunci sesuai dengan kinerja yang dicapai.  

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa perusahaan 

yang memiliki komite tata kelola perusahaan tidak lebih besar kemungkinannya 

memberikan dampak terhadap transparansi perusahaan melalui pegungkapkan 

informasi-informasi penting di dalam laporan keuangan termasuk kompensasi 

manajemen kunci. Perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola juga 

mengungkapkan kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen kunci. Tanpa 

keberadaan komite tata kelola pun perusahaan telah berupaya untuk memberikan 

transparansi kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya melalui 
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pengungkapan informasi-informasi penting di laporan keuangan. Perusahaan 

dengan memiliki komite tata kelola perusahaan juga tidak pasti mengungkapkan 

pembayaran kompensasi manajemen kunci dilaporan keuangan, begitu pula 

dengan perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola. Banyak perusahaan 

yang tidak memiliki komite tata kelola dikarenakan perusahaan menyesuaikan 

dengan kebutuhan, selama ini perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan 

melalui standar prosedur maupun kebijakan-kebijakan didalam perusahaan guna 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selama dengan standar prosedur 

maupun kebijakan yang ada dapat berjalan lancar , maka keberadaan komite tata 

kelola perusahaan belum dibutuhkan dalam perusahaan. 

 

4.3.2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci  

Kepemilikan saham manajerial (Kep_Manj) adalah kepemilikan saham oleh 

direksi, manajemen ,komisaris maupun seluruh pihak yang terlibat secara 

langsung dalam pengambilan  keputusan perusahaan (purwadari dan purwanto, 

2012). Seorang manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan tentunya 

memiliki tujuan yang berbeda dengan manajer yang tidak memiliki saham dalam 

perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan 

menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan kepentingannya sebagai 

pemegang saham.  

 Penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat 

dilihat melalui informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Manajer 
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yang memiliki kepemilikan saham manajerial cenderung akan menyajikan laporan 

keuangan yang lebih informatif dibandingkan dengan manajer yang tidak 

memiliki saham manajerial. Berdasarkan pengujian terhadap variable kepemilikan 

manajerial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 (0,002 < 0,05) yang artinya 

semakin tinggi kepemilikan manajerial didalam perusahaan maka lebih besar 

kemungkinannya perusahaan mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kepercayaan investor. Kepercayaan investor sangatlah penting 

guna meningkatkan nilai perusahaan. Dengan nilai perusahaan yang semakin baik 

, keuntungan yang didapatkan perusahaan pun akan meningkat melalui kenaikan 

harga saham. Apabila harga saham naik, maka keuntungan yang diterima oleh 

investor pun akan meningkat. Semakin banyak investor yang berinvestasi maka 

manajer semakin berkewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan 

transparan kepada investor.Informasi tersebut digunakan oleh investor sebagai 

bahan pertimbangan untuk berinvestasi. Salah satu informasi yang digunakan 

investor sebagai bahan pertimbangan adalah informasi mengenai jumlah 

kompensasi yang diterima oleh manajemen kunci. 

 

4.3.3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci 

Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional (Kep_Inst) terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai wald sebesar 16,782 

dengan signifikansi 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan 
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dengan alpha 0.05 (0.000 < 0.05) yang menunjukan bahwa perusahaan dengan 

kepemilikan institusional lebih besar kemungkinannya mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Mayresa (2017) dan Wulandari dan Budhiarta (2014) 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. Adanya kepemilikan institusional yang lebih besar dalam 

perusahaan dapat dijadikan sebagai alat monitoring terhadap sumber daya yang 

ada pada perusahaan. 

Penelitian Irfana (2012) dalam Astasari dan Nugrahanti (2015) menyebutkan 

bahwa semakin besar kepemilikan institutional dalam perusahaan , maka semakin 

besar hak suara dan dorongan dari institusi untuk melakukan pengawasan 

terhadap manajemen sehingga manajemen akan termotivasi meningkatkan nilai 

perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya monitoring 

yang lebih efektif maka manajemen memiliki kewajiban untuk mengungkapkan 

informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham instutional secara transparan 

dan sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya, salah satunya adalah 

informasi tentang kompensasi manajemen kunci. 

 

Pengaruh Frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci 

 Hasil pengujian variabel Frekuensi rapat komite audit (Frek_rapat) 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai Wald 0,006 

dengan signifikansi 0,938. Nilai signifikansi tersebut lebih tinggi dibanding alpha 
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0,05 (0.938 > 0.05) yang menunjukan bahwa perusahaan dengan Frekuensi rapat 

komite audit yang tinggi tidak lebih besar kemungkinannya mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci di laporan sehingga hipotesis keempat ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayresa (2017). Tugas komite audit 

daam perusahaan adalah menilai dan mengawasi kinerja operasional perusahaan 

dalam membantu tugas dewan komisaris. Selain itu fungsi komite audit adalah 

membantu dewan komisaris dalam mengimplikasikan tata kelola perusahaan yang 

baik seperti pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam laporan keuangan 

guna memberikan informasi kepada para investor bahwa kompensasi yang 

diberikan kepada manajemen kunci telah sesuai.  

 Dalam aktifitasnya tentu komite audit melakukan rapat untuk membahas 

berbagai hal berkaitan dengan fungsinya dalam perusahaan. Semakin sering 

komite audit melakukan rapat diharapkan komite audit semakin banyak 

mengevaluasi tata kelola perusahaan atau kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan. Selain itu Frekuensi rapat komite audit merupakan sarana untuk 

mempertanggungjawabkan fungsi dari komite audit kepada dewan komisaris dan 

juga kepada perusahaan. Semakin tinggi Frekuensi rapat komite audit , semakin 

banyak hal yang dievaluasi termasuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. 

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ini , semakin besar Frekuensi rapat 

komite audit tidak lebih besar kemungkinannya perusahaan mengungkapnan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Menurut Mayresa (2017) 

semakin besar Frekuensi rapat komite audit justru akan menimbulkan konflik dan 

menimbulkan konflik agency. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya kinerja 
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manajemen perusahaan dan berdampak pada pengungkapan transparansi 

perusahaan melalui laporan keuangan salah satunya pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah PT Garuda 

Indonesia (GIAA) tahun 2013. Sejak tahun 2012 PT Garuda Indonesia terus 

mengalami penurunan laba. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah nilai 

tukar rupiah yang melemah dan tingginya harga bahan bakar. Selain itu setiap 

tahunnya perusahaan menambah armada yang cukup besar sehingga beban hutang 

perusahaan pun bertambah dan berdampak pada penurunan laba.  

 Beberapa kejadian ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah rapat 

diperusahaan. Sepanjang tahun 2013 tercatat komite audit melakukan rapat 

sebanyak 48 kali. Rapat tersebut tentunya membahas mengenai isu-isu yang 

terjadi diperusahaan , mulai dari menurunnya nilai tukar rupiah, harga saham yang 

merosot turun, beban hutang , serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang perlu 

ditinjau ulang khususnya dalam pengadaan armada baru.  

 

Pengaruh kualitas audit terhadap pegungkapan kompensasi manajemen 

kunci dilaporan keuangan. 

 Hasil pengujian variabel kualitas audit (Komaud) terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci diperoleh nilai wald 1,870 dengan signifikansi 

0,171. Nilai signifikansi tersebut lebih tinggi dibanding alpha 0,05 ( 0,171 > 0,05) 

yang menunjukan bahwa perusahaan yang diaudit dengan KAP lokal yang 

berafiliasi dengan KAP big four tidak lebih besar kemungkinannya 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan. Hasil penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian Suherman (2017) bahwa kualitas auditor yang diukur 

dengan KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP bigfour maupun KAP lokal yang 

tidak berafiliasi dengan KAP bigfour tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Perusahaan 

yang diaudit dengan non-big four tetap mengungkapkan kompensasi manajemen 

kunci dalam laporan keuangan dan mengungkapkan informasi secara transparan 

sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku. Baik KAP bigfour maupun 

KAP non bigfour , mereka tetap mengungkapkan informasi-informasi yang sesuai 

dengan standar yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


