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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 691, ternyata ada banyak data yang tidak normal 

sehingga data normalnya berjumlah 346. 

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif 

Variabel  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KM 346 0,00 81,00 3,76 11,80 

KA 346 1,00 8,00 3,42 0,97 

EKA 346 1,00 48,00 6,91 5,38 

SIZE 346 21,82 34,41 29,42 1,99 

COMP_TA 346 0,00 7,34 0,04 0,43 

Valid N (listwise) 346     

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Nilai minimum untuk kepemilikan manajerial sebesar 0% (PT Astra Agro 

Lestari Tbk tahun 2012) dan maksimum sebesar 81% (PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2014) dengan rata-ratanya sebesar 3,76% dan 

standar deviasi sebesar 11,80. Jadi rata-rata perusahaan sampel penelitian ini 

dimiliki oleh pihak dalam atau manajer dan dewan komisaris sebesar 3,76% dan 

ini relatif kecil dibandingkan dengan pihak luar perusahaan. 

Ukuran komite audit memperoleh nilai minimum 1 orang (PT Siwani 

Makmur Tbk tahun 2013) nilai maksimum 8 orang (PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Tahun 2013) standar deviasi (penyimpangan) sebesar 0,97, dan 
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rata-rata sebesar 3,42 artinya jumlah komite audit dalam perusahaan sampel 

sebanyak 3-4 orang. Hal ini telah sesuai dengan peraturan Bapepam LK No. 

IX.1.5 yaitu jumlah minimum komite audit adalah 3 orang. 

Nilai minimum untuk efektivitas KA (komite audit) sebesar 1,00 (PT 

Delta Djakarta tahun 2012) dan maksimum sebesar 48,00 (PT Plaza Indonesia 

Realty Tbk tahun 2016) dengan rata-ratanya sebesar 6,91 dan standar deviasi 

(penyimpangan) sebesar 5,38. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai 

mean menunjukkan datanya kurang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki frekuensi pertemuan komite 

audit sekitar 5-6 kali pertemuan, artinya perusahaan sudah mematuhi dan sesuai 

dengan peraturan di Bapepam dimana frekuensi minimun rapat komite audit 

adalah 4 kali dalam setahun. 

Size nilai minimum 21,82 (PT Delta Dunia Makmur Tbk tahun 2013) nilai 

maksimum 34,41 (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Tahun 2015) standar deviasi 

1,99, dan rata-rata sebesar 29,42 artinya total asetnya sebesar 

Rp6.121.211.474.227. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean 

menunjukkan datanya kurang bervariasi (Ghozali, 2016).   

Rasio total kompensasi manajemen kunci terhadap total aset perusahaan 

memperoleh nilai minimum 0,00 (PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2014) 

nilai maksimum 7,34 (PT Bakrie Brothers Tbk tahun 2016) standar deviasi 0,43, 

dan rata-rata sebesar 0,04. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai 

mean menunjukkan datanya kurang bervariasi (Ghozali, 2016). Artinya 

perbandingan antara total kompensasi manajemen kunci dengan aset perusahaan 
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sebesar 4% atau dengan kata lain aset efektif untuk membayar kompensasi 

manajemen kunci 4%. 

Tabel 4.2. Frekuensi Kualitas Audit 

K_AUD 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,000 186 50,8 50,8 50,8 

1,000 180 49,2 49,2 100,0 

Total 366 100,0 100,0  

          Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar perusahaan pada 

penelitian ini yaitu 186 (50.8%) perusahaan diaudit oleh KAP Non Big Four dan 

sisanya 180 (49.2%) perusahaan diaudit oleh KAP Big Four. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four  dan KAP Non 

Big Four  jumlahnya cukup berimbang. 

 

Tabel 4.3. Frekuensi Luas Pengungkapan Manajemen Kunci 

LPL 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 61 16,7 16,7 16,7 

2,00 244 66,7 66,7 83,3 

3,00 61 16,7 16,7 100,0 

Total 366 100,0 100,0  
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          Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dari tabel 4.3. diketahui bahwa sebagian besar perusahaan pada 

perusahaan ini memiliki skor pengungkapan manajemen kunci 2 yaitu 244 

perusahaan atau 66.7%, artinya mayoritas  perusahaan mengungkapkan total 

kompensasi masing-masing komisaris dan direktur. 

 

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 KolmogorovSminovdengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Normalitas Awal 

TestsofNormality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

UnstandardizedResidual .067 691 .000 .984 691 .000 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Dilihat dati Tabel 4.2. nilai signifikansi KolmogorovSmirnov sebesar 

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

normal atau outlier sebanyak 345 (dari 691 menjadi 346), dengan hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.5.  

Hasil Uji Normalitas Akhir  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,023 346 ,200* ,993 346 ,091 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnovsig. 

sebesar 0,346> 0,05 dan nilai Shapiro-Wilk 0,091>0,05 sehingga 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: 
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Tabel 4.6. 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 

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 DurbinWatson (DW) 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KM ,977 1,024 

KA ,757 1,320 

EKA ,949 1,054 

K_AUD ,779 1,284 

SIZE ,624 1,603 

COMP_TA ,991 1,009 

a. Dependent Variable: LPL 
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Tabel 4.7. 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,852a ,726 ,721 ,30229 1,862 

a. Predictors: (Constant), COMP_TA, EKA, KM, K_AUD, KA, SIZE 

b. Dependent Variable: LPL 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 1,862 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: 

Tabel 4.8.  

Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,770 ,329  2,341 ,020 

KM -5,804E-5 ,002 -,002 -,035 ,972 

KA ,016 ,023 ,042 ,668 ,504 

EKA ,006 ,004 ,086 1,550 ,122 

K_AUD ,008 ,044 ,011 ,187 ,852 

SIZE -,013 ,012 -,071 -1,039 ,300 

COMP_TA -,014 ,046 -,016 -,301 ,763 

a. Dependent Variable: abs_res 
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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. 

4.3. Pengujian Model Fit 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Model Fit 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 81,950 6 13,658 149,465 ,000b 

Residual 30,978 339 ,091   
Total 112,928 345    

a. Dependent Variable: LPL 
b. Predictors: (Constant), COMP_TA, EKA, KM, K_AUD, KA, SIZE 

 

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 4.10. 

Hasil Uji  Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,852a ,726 ,721 ,30229 

a. Predictors: (Constant), COMP_TA, KA, KM, EKA, KI, SIZE 

b. Dependent Variable: LPL 
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,721 

artinya variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komite audit, efektivitas komitea duit, sixe perusahaan, rasio total kompensasi 

manajemen kunci) mempengaruhi dependen (luas pengungkapan manajemen 

kunci) sebesar 72,1% sedangkan sisanya sebesar  27,9% 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 4.11. 

Hasil uji t (Uji Hipotesis) 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
 
 
 
Sig./2 

 
 
 
 
Kesimpulan  B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,110 ,273  -11,384 ,000 ,000  

KM -,007 ,001 -,150 -5,217 ,000 ,000 Ditolak  

KA ,159 ,019 ,269 8,226 ,000 ,000 Diterima  

EKA ,001 ,003 ,014 ,463 ,644 ,322 Ditolak 

K_AUD ,241 ,037 ,211 6,535 ,000 ,000 Diterima  

SIZE ,152 ,010 ,531 14,740 ,000 ,000 Diterima  

COMP_TA ,005 ,038 ,004 ,140 ,889 ,4445 Ditolak  

a. Dependent Variable: LPL   

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.10. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kepemilikan manajerial sebesar 0,000/2=0,000 < 0,05 tetapi nilai koefisien beta                 

-0.007 sehingga artinya kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Jadi hipotesis pertama pada 

penelitian ini ditolak karena berbeda arah.   

 

Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.10. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

ukuran komite auditsebesar 0,000/2=0.000 < 0,05 dengan nilai koefisien beta 

+0,159 sehingga artinya ukuran komite auditberpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci.Jadi hipotesis kedua pada penelitian 

ini diterima.   

 

Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.10. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

efektivitas komite audit sebesar 0,644/2=0.322 > 0,05 sehingga artinya efektivitas 

komite audittidakberpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. Jadi hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak.   
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Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.10. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kualitas audit sebesar 0,000/2=0.000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0.241 

sehingga artinya kualitas audit berpengaruh positif  terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. Jadi hipotesis keempat pada penelitian ini diterima.   

 

Variabel Kontrol 

Dari tabel 4.10. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel size 

sebesar 0,000/2=0.000 < 0,05 artinya size berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

Nilai signifikansi t untuk variabel rasio kompensasi manajemen kunci 

sebesar 0,889/2=0.4445> 0,05  sehingga artinya rasio kompensasi manajemen 

kunci tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci.  

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Luas Pengungkapan 

Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,000 /2=0.000< 0,05 tetapi nilai 

koefisien beta -0.007 sehingga artinya kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Hipotesis ini 

ditolak karena berbeda arah. Hal ini disebabkan karena adanya konflik 
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kepentingan atau conflict interest antara pemegang saham dengan pihak 

manajemen. Salah satu pihak tidak menginginkan nominal gajinya disebutkan 

dalam laporan keuangan dengan alasan tidak etis, sedangkan  pihak lainnya 

meminta nominal gaji masuk kedalam laporan keuangan, sehingga menjadikan 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. 

Kepemilikan manajerial dapat mencegah manajemen untuk berperilaku 

menyimpang (Astria dan M. Didik, 2011). Hal ini disebabkan karena manajemen 

merupakan bagian dari pemegang saham sehingga manajemen akan berfokus 

terhadap kinerja perusahaan dengan tidak memanipulasi informasi dalam laporan 

keuangan atau lebih hati-hati membuat keputusan. 

Hendriksen (2002:429) mengatakan secara sederhana bahwa 

pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (therelease of 

information). Para akuntan cenderung menggunakan istilah ini dalam batasan 

yang lebih sempit, yaitu pengeluaran informasi dalam laporan keuangan, 

umumnya laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak 

membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Alasan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan karena 

semakin tinggi kepemilikan manajerial akan lebih rentan terjadinya konflik. 

Konflik tersebut terjadi karena adanta perbedaan pendapat yang membuat kinerja 

perusahaan menjadi semakin buruk atau menurun, termasuk dalam hal luas 



 

 

 

 

58 

 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Sehingga 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. 

Persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki 

oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan 

salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan 

kepemilikan manajerial merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer 

yang bersifat internal. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial pada perusahaan 

keluarga non-grup merupakan bagian dari kendali keluarga dan diduga akan 

memiliki pengaruh yang konsisten dengan kepemilikan keluarga non-grup. 

Kepemilikan manajerial perusahaan  yang semakin tinggi, maka pihak maanjemen 

akan berusaha untuk memperlihatkan yang terbaik kepada publik, termasuk untuk 

tidak memberikan informasi melalui pengungkapan wajib terkait kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan jika kondisi perusahaaannya kurang baik, 

maka hal ini justru membuat semakin tinggi kepemilikan manajerial justru akan 

menurunkan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Sehingga dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.   

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

Astasari dan Nugrahanti (2015) menyatakan bahwa  kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

Laporan Keuangan.   
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4.6.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Luas Pengungkapan 

Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel ukuran komite audit sebesar 0,000/2=0.000 < 0,05 dengan nilai koefisien 

beta +0,159 sehingga artinya ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

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

Pelaksanaan Kerja Komite Audit, juga dijelaskan tentang masa tugas anggota 

komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris 

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 

satu periode berikutnya. 

Pengungkapan disebut juga dengan dislosure. Kata disclosure berarti tidak 

menutupi atau tidak menyembunyikan (Chariri & Ghozali 2007:377). Apabila 

dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan 

keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil 

aktivitas suatu usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas 

dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi 

yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. 

Penelitian Zhang et al. (2007) menyebutkan bahwa komite audit yang 

bertugas dengan efektif dapat mendorong internal control perusahaan menjadi 

lebih baik. Praktik internal control yang baik diharapkan dapat mendorong 

kepatuhan perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku, salah 



 

 

 

 

60 

 

satunya melalui pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan 

keuangan. Jadi dengan semakin banyaknya komite audit akan menjadikan proses 

monitoring semakin baik dan meningkatkan luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di Laporan Keuangan.  Sehingga dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa  komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. 

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan Astasari dan Nugrahanti 

(2015) menyatakan bahwa  komite audit berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. Penelitian 

yang dilakukan Nina (2010) menunjukkan bahwa  komite audit mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap indeks kelengkapan pengungkapan dalam 

laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ananda (2015). 

Dengan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan 

memastikan bahwa manajemen akan bertindak sesuai dengan kerangka peraturan 

sehingga akan mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan, dan membantu 

manajemen untuk menghasilkan suatu Laporan Keuangan yang berkualitas, 

termasuk dalam hal pengungkapan luas kompensasi manajemen kunci. 

 

4.6.3. Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Luas Pengungkapan 

Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel efektivitas komite audit sebesar 0,644/2=0.322 > 0,05 sehingga artinya 

efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 
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kompensasi manajemen kunci. Hal ini disebabkan kerena dalam rapat belum tentu 

komite audit membahas kompensasi manajemen kunci sehingga efektivitas 

komite audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen kunci. 

Efektivitas Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris  dalam 

tugasnya. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan 

Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada 

Dewan Komisaris (Bapepam Kep-305/BEJ/07-2004). Komite audit t mempunyai 

kemampuan untuk mengaitkan berbagai pihak yang ikut serta dalam proses 

pelaporan keuangan (Suaryana, 2005). Sedangkan personil manajemen kunci 

perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung 

jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas perusahaan, 

secara langsung maupun tidak langsung, termasuk seluruh anggota, personil 

manajemen kunci perusahaan merupakan manajemen perusahaan yang berada 

dalam jajaran Top Management, selain karena merupakan pengungkapan wajib, 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan dianggap 

penting karena dapat merepresentasikan pencapaian kinerja suatu perusahaan. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena tugas komite audit adalah 

membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris, 

melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh 

Perusahaan, seperti:  laporan keuangan, proyeksi keuangan dan informasi 

keuangan lainnya, menelaah independensi dan obyektivitas akuntan publik, 

melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan 

publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan, 
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melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan 

auditor internal dan akuntan publik, melaporkan kepada Dewan Komisaris 

berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh 

Direksi, melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan. Jadi komite audit tidak memiliki 

tugas untuk melakukan pengungkapan laporan kompensasi manajemen kunci di  

laporan keuangan, sehingga menjadikan efektivitas komite audit tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

Tujuan umum dari pembentukan komite audit, antara lain untuk 

mengembangkan kualitas pelaporan keuangan, memastikan bahwa direksi 

membuat keputusan berdasarkan kebijakan, praktik dan pengungkapan akuntansi, 

menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal, dan 

mengawasi proses pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011). Oleh karena itu, 

dengan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan memastikan bahwa 

manajemen akan bertindak sesuai dengan kerangka peraturan sehingga akan 

mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan, dan membantu manajemen 

untuk menghasilkan suatu Laporan Keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian 

ini hipotesis ditolak karena rapat komite audit hanya sekedar untuk memenuhi 

peraturan OJK semata sehingga tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. 

Hasil ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Astasari dan 

Nugrahanti (2015) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  
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4.6.4. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi 

Manajemen Kunci. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel kualitas audit sebesar 0,000/2=0.000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

+0.241 sehingga artinya kualitas audit berpengaruh positif  terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Kualitas dari jasa audit menurut DeAngelo (1981) didefinisikan sebagai 

kemungkinan berdasarkan penilaian pasar bahwa seorang auditor akan mampu 

untuk menemukan pelanggaran di dalam sistem akuntansi kliennya dan kemudian 

melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas bahwa seorang auditor akan dapat 

menemukan sebuah pelanggaran bergantung pada kemampuan auditor tersebut 

dalam menggunakan teknologi, prosedur audit yang diterapkan pada proses audit, 

tingkat pengambilan sampel, dan sebagainya. 

Para pihak eksternal dapat menilai kinerja suatu perusahaan, salah satunya 

dengan melihat jumlah kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. 

Sehingga dapat disimpulkan, semakin besar kompensasi yang diberikan kepada 

manajemen kunci dapat mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat pencapaian 

kinerja manajemen kunci dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Oleh 

karena itu, dengan semakin luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci 

di Laporan Keuangan, akan semakin meyakinkan investor untuk melakukan 

investasi di suatu perusahaan. 
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Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bassetetal (2007) 

menunjukkan bahwa  ada pengaruh antara kualitas audit terhadap luas 

pengungkapan manajemen kunci. Farahmita (2012) menemukan pengaruh positif 

kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP terhadap luasnya pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian Ananda (2015). 

Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, maka informasi keuangan 

yang diungkapkan juga akan semakin luas. Pengukuran kualitas  audit ditentukan 

melalui ukuran KAP yang mengaudit perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

diaudit oleh KAP besar (KAP Big 4) diharapkan dapat mengungkapkan informasi 

keuangan dengan lebih luas karena KAP Big 4 memiliki insentif untuk 

melindungi reputasi KAP-nya sehingga dapat lebih transparan dan mendorong 

luasnya pengungkapan di laporan keuangan. 

Manfaat dilakukan audit atas laporan keuangan antara lain, menambah 

kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan, dan 

memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk pelaporan pajak dan laporan 

keuangan lain yang harus diserahkan kepada pemerintah. Sehingga dari audit 

laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian integritas laporan keuangan 

yang disajikan oleh pihak manajemen (Fakhrudin, 2016). Perusahaan yang diaudit 

oleh auditor yang spesialis diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan 

dengan lebih luas karena lebih memiliki pengalaman dan reputasi yang bail dalam 

mengaudit industri tertentu sehingga dapat lebih baik dan akan mendorong 

luasnya pengungkapan di laporan keuangan. 
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4.6.5.  Variabel Kontrol 

4.6.1. Size perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t  variabel 

size sebesar 0,000/2=0.000 < 0,05 artinya size berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Jadi semakin tinggi size atau 

ukuran perusahaan menunjukkan total aset semakin besar dan berpengaruh 

terhadap peningkatan pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

 Size perusahaan atau ukuran perusahaan merupakan nilai yang 

menunjukkan besar/kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan 

besarnya skala perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur oleh total aktiva 

(asset) perusahaan (Machfoedz:1994 dalam Widaryanti, 2009). Semakin tinggi 

ukuran perusahaan menunjukkan otal aset yang semakin besar sehingga 

mengindikasikan semakin baik kinerjanya dan ini otomatis mendorong pihak 

manajemen untuk semakin meningkatkan pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara size perusahaan terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. 

 

4.6.2. Rasio Kompensasi manajemen kunci 

Nilai signifikansi t untuk variabel rasio kompensasi manajemen kunci 

sebesar 0,889/2=0.4445> 0,05  sehingga artinya rasio kompensasi manajemen 
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kunci tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen. 

Jadi rasio kompensasi manajemen kunci tinggi maupun rendah tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

Alasan tidak signifikannya rasio kompensasi manajemen kunci adalah 

karena dilihat dari nilai statistik deskriptifnya untuk rasio kompensasi manajemen 

kunci relatif kecil yaitu 0.04 dengan standa deviasi sebesar 0.43 yang mana  

berarti perbandingan antara total kompensais manajemen kunci dengan aset 

perusahaan hanya 4% saja, sehingga menjadikan variabel rasio total kompensasi 

manajemen kunci tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. 


