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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka di dalam tabel 4.1. 

akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai 

minimum, serta standar deviasi (s) untuk masing-masing variabel. 

Diketahui bahwa data awal yang berjumlah 251 pada penelitian ini 

terdapat data tidak normal atau outlier sebanyak 60, sehingga setelah dilakukan 

uji normalitas data ditemukan data normal sebanyak 191. Berikut ini adalah tabel 

statistik deskriptifnya: 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KONSENTRASI_KEPEM 191 26,37 99,64 66,9815 16,66755 

LEV 191 ,03 4,89 ,5691 ,40664 

UK_PERUSAHAAN 191 23,59 34,89 29,2299 2,04345 

DKI 191 ,25 ,75 ,4415 ,11121 

KUALITAS_CG 191 ,49 ,67 ,5280 ,02650 

Valid N (listwise) 191     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 

Dilihat dari tabel 4.1. diketahui bahwa nilai minimum untuk konsentrasi 

kepemilikan sebesar 26,37 (PT. Berlian Laju Tanker, 2019) dan maksimum 99,64 

(PT. Multistrada Arah Sarana, 2019), serta nilai mean atau rata-rata 66,9815 

dengan standar deviasi 16,66755. Nilai mean menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki nilai rata-rata persentase kepemilikan saham terbesar sebesar 66,9815%. 
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Variabel leverage memiliki nilai minimum sebesar 0,03 (PT. HM 

Sampoerna, 2019) dan maksimum 4,89 (PT. Asia Pacific Fibers, 2019), serta nilai 

mean atau rata-rata 0,5691 dengan standar deviasi 0,40664. Nilai mean 

menunjukkan rata-rata perbandingan total utang dengan total aktiva perusahaan 

sebesar 56,91%. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva perusahaan dapat digunakan 

untuk menanggung atau membayar utang perusahaan 56,91% dan ini berarti 

perusahaan memiliki tingkat utang yang relatif rendah karena nilai utang lebih 

kecil daripada nilai aktivanya. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 23,59 (PT. 

Akbar Indo Makmur Stimec, 2019) dan maksimum 34,89 (PT. Bank Rakyat 

Indonesia, 2019), serta nilai mean atau rata-rata 29,2299 dengan standar deviasi 

2,04345. Aktiva yang besar mencerminkan perusahaan masih memiliki sumber 

pendanaan yang dapat diandalkan untuk operasional pada masa-masa mendatang. 

Artinya perusahaan memiliki rata-rata logaritma natural dari total aktiva 

perusahaan sebesar 29,2299 atau Rp 4.849.223.630.042. 

Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 

0,25 (PT. Steadfast Marine, 2019) dan maksimum 0,75 (PT. Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906, 2019), serta nilai mean atau rata-rata 0,4415 dengan standar 

deviasi 0,11121. Nilai mean menunjukkan perusahaan memiliki rata-rata 

total komisaris independen dengan total komisaris sebesar 44,15%. Artinya dari 7 

komisaris maka yang 3 orang adalah komisaris independen. 

Kualitas corporate governance diukur dengan 105 item pengungkapan 

sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-
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134/BL/2006 dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 

(KNKG) tahun 2006. Kualitas corporate governance memiliki nilai minimum 

sebesar 0,49 (PT. Mayora Indah, 2019) dan maksimum 0,67 (PT. Darya Varia 

Laboratoria, 2019), serta nilai mean atau rata-rata 0,5280 dengan standar deviasi 

0,02650. Nilai mean menunjukkan rata-rata perusahaan mengungkapkan sebesar 

52,80% dari 105 item pengungkapan kualitas corporate governance. 

Tabel 4.2. Deskriptif Frekuensi 

KUALITAS_AUD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Non Big Four 132 69,1 69,1 69,1 

Big Four 59 30,9 30,9 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020)  

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk kualitas auditor 

(menggunakan variabel dummy) ada 132 perusahaan (69,1%) yang diaudit oleh 

KAP non Big 4 dan 59 perusahaan (30,9%) yang diaudit oleh KAP Big 4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa lebih banyak perusahaan pada sampel penelitian yang 

diaudit oleh KAP non Big 4. 

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas: 

4.2.1. Uji Normalitas 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Uji Normalitas Awal  

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,156 251 ,000 ,886 251 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel 4.3. diketahui bahwa hasil pengujian untuk 

normalitas awal dapat dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov Sig. sebesar 0,000 <  

0,05, dapat dikatakan bahwa data yang berjumlah 251 pada penelitian ini tidak 

normal. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Akhir 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,056 191 ,200* ,961 191 ,000 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4. diketahui bahwa hasil pengujian untuk 

normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov Sig. sebesar 0,200 > 

0,05, maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. 
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4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
KONSENTRASI_KEPEM ,972 1,028 

LEV ,940 1,064 

UK_PERUSAHAAN ,683 1,465 

KUALITAS_AUD ,748 1,336 

DKI ,923 1,084 

a. Dependent Variable: KUALITAS_CG 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

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 

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,439a ,193 ,171 ,02413 1,781 

a. Predictors: (Constant), DKI, KUALITAS_AUD, LEV, KONSENTRASI_KEPEM, 

UK_PERUSAHAAN 

b. Dependent Variable: KUALITAS_CG 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 1,781 berada di antara 1,5 dan 2,5, artinya tidak terjadi 

autokorelasi pada penelitian ini (Ghozali, 2005). 
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4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.7. Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,025 ,017  1,427 ,155 

KONSENTRASI_KEPEM 6,123E-5 ,000 ,071 ,982 ,327 

LEV -,001 ,003 -,018 -,240 ,811 

UK_PERUSAHAAN ,000 ,001 ,018 ,210 ,834 

KUALITAS_AUD -,003 ,003 -,097 -1,184 ,238 

DKI -,028 ,010 -,220 -2,969 ,053 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel 4.7. dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai 

signifikansi > 0,05, sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.3. Uji Model Fit 

Berikut ini adalah hasil uji fit model: 

Tabel 4.8. Uji Fit Model 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,026 5 ,005 8,832 ,000b 

Residual ,108 185 ,001   
Total ,133 190    

a. Dependent Variable: KUALITAS_CG 

b. Predictors: (Constant), DKI, KUALITAS_AUD, LEV, KONSENTRASI_KEPEM, 

UK_PERUSAHAAN 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,832 dengan Sig. 

0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model fit. Jadi variabel independen 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

4.4. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.9. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,439a ,193 ,171 ,02413 1,781 

a. Predictors: (Constant), DKI, KUALITAS_AUD, LEV, KONSENTRASI_KEPEM, 

UK_PERUSAHAAN 

b. Dependent Variable: KUALITAS_CG 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,171 yang artinya variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 17.1% dan sisanya sebesar 82.9% 

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 menggunakan uji t dengan hasil: 
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Tabel 4.10. Uji t 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

  

 

B 

Std. 

Error Beta 

 
 

Sig./2 

Ket. 
Hipotesis 

1 (Constant) ,583 ,030  19,524 ,000 ,000  

KONSENTRASI_KEPEM -1,304E-5 ,000 -,008 -,122 ,903 ,4515 Ditolak 

LEV -,027 ,004 -,422 -6,190 ,000 ,000 Diterima 

UK_PERUSAHAAN ,002 ,001 ,193 2,409 ,017 ,0085 Diterima 

KUALITAS_AUD ,014 ,004 ,238 3,120 ,002 ,001 Diterima 

DKI -,003 ,016 -,012 -,181 ,856 ,428 Ditolak 

a. Dependent Variable: KUALITAS_CG   

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2020) 

 

4.5.1. Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.10. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel konsentrasi 

kepemilikan sebesar 0,903/2=0,4515 > 0,05. Artinya hipotesis pertama pada 

penelitian ini ditolak. Jadi konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 

kualitas corporate governance. 

 

4.5.2. Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.10. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel leverage 

sebesar 0,000/2=0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi negatif. Artinya hipotesis 

kedua pada penelitian ini diterima. Jadi leverage berpengaruh negatif terhadap 

kualitas corporate governance. 
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4.5.3. Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.10. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel ukuran 

perusahaan sebesar 0,017/2=0,0085 < 0,05 dengan koefisien regresi positif. 

Artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kualitas corporate governance. 

 

4.5.4. Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.10. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel kualitas 

auditor eksternal sebesar 0,002/2=0,001 < 0,05 dengan koefisien regresi positif.  

Artinya hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Jadi kualitas auditor 

eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas corporate governance. 

 

4.5.5. Hipotesis Kelima 

Dari tabel 4.10. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel dewan 

komisaris independen sebesar 0,856/2=0,428 > 0,05. Artinya hipotesis kelima 

pada penelitian ini ditolak. Jadi dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap kualitas corporate governance. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas Corporate 

Governance 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Jadi konsentrasi kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas corporate governance. 
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Konsentrasi kepemilikan adalah ukuran sejauh mana sebaran kepemilikan 

dari saham-saham yang terdaftar di bursa saham perusahaan. Konsep ini sering 

diperluas untuk menggambarkan kepemilikan atau kontrol aktiva perusahaan-

perusahaan di kalangan keluarga atau badan usaha tertentu. Hal ini sesuai dengan 

kondisi di Indonesia, bahwa kepemilikan masih terkonsentrasi pada sedikit 

pemegang saham yang menguasai mayoritas saham sekaligus sebagai pengendali 

perusahaan. Sehingga memudahkan pemilik dalam mengendalikan berbagai 

strategi dan kebijakan. Semakin terkonsentrasinya kepemilikan saham 

menyebabkan pemegang saham mayoritas cenderung tidak memperhatikan 

kepentingan pemilik saham minoritas dan regulasi yang ada, banyak kebijakan 

yang dilakukan hanya untuk kepentingannya (Hormati, 2009). 

Alasan ditolaknya hipotesis ini karena tinggi rendahnya konsentrasi 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas corporate governance, tetapi 

lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti leverage. Selain itu dilihat dari statistik 

deskriptifnya, nilai rata-rata konsentrasi kepemilikan tidak terlalu tinggi hanya 

sekitar 66,9815% sehingga tidak berpengaruh terhadap kualitas corporate 

governance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Hormati (2009), Rosidi dan Bahrul (2008).  

 

4.6.2. Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Corporate Governance 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Jadi leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas corporate governance. 
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Menurut Black dkk. (2005), jika tingkat rasio leverage tinggi berarti 

perusahaan mempunyai utang yang tinggi pula. Perusahaan yang memiliki tingkat 

utang tinggi dalam struktur modalnya, cenderung akan diawasi oleh kreditur 

secara lebih ketat. Dengan demikian, perusahaan kurang begitu mementingkan 

kualitas GCG karena menganggap sudah ada pengawasan dari pihak eksternal 

(kreditur). Biasanya pengawasan tersebut dinyatakan dalam kontrak utang yang 

dibuat oleh perusahaan dengan pihak kreditur. 

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah 

utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki, diduga dapat melakukan 

manajemen laba karena perusahaan tersebut terancam tidak dapat memenuhi 

kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Dengan demikian akan memberikan 

posisi bargaining yang relatif lebih baik dalam negoisasi atau penjadwalan ulang 

utang perusahaan. Dengan semakin tingginya utang perusahaan maka leverage 

juga akan meningkat, hal ini berdampak pada penurunan kualitas corporate 

governance. Maka dapat dikatakan ada pengaruh negatif antara leverage dengan  

kualitas corporate governance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Black et al. (2005), Gillan et al. (2003), Cahyandari (2011).  

 

4.6.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Corporate 

Governance 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kualitas corporate governance. 
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Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham, dan 

lain sebagainya. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Suatu 

perusahaan yang besar akan dipandang terpercaya oleh investor, jika perusahaan 

itu menerapkan GCG dengan kualitas yang baik. Semakin besar perusahaan, maka 

semakin rumit sistem dan permasalahan yang akan dihadapi. Agar permasalahan 

tersebut tidak mengganggu jalannya kinerja perusahaan, maka cara yang efektif 

untuk mengatasinya dengan menerapkan GCG yang berkualitas (Hormati, 2009). 

Perusahaan dengan ukuran atau total aset yang semakin besar memiliki 

aktiva yang besar pula, sehingga akan berdampak pada kinerja yang semakin baik 

dan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas corporate governance. Dengan 

demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan 

terhadap kualitas corporate governance. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006), Rosidi dan Bahrul (2008).  

 

4.6.4. Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal terhadap Kualitas Corporate 

Governance 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Jadi kualitas auditor eksternal 

berpengaruh positif terhadap kualitas corporate governance. 

Kualitas auditor eksternal secara langsung akan mempengaruhi tingkat 

kualitas good corporate governance perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan 
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adanya kontrak kerjasama antara perusahaan dengan KAP Big 4 menyebabkan 

perusahaan tersebut akan berusaha mendapatkan opini ”wajar tanpa pengecualian” 

dalam laporan keuangannya. Untuk mendapatkan hal tersebut, perusahaan harus 

menerapakan good corporate governance yang berkualitas tinggi, mengingat KAP 

(Kantor Akuntan Publik) yang mengaudit adalah KAP bertaraf internasional. 

Adanya kewajaran pada laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk 

membeli atau menarik sahamnya pada suatu perusahaan. Perusahaan akan 

berusaha menerapkan GCG yang berkualitas didukung adanya bukti-bukti yang 

sah dan akurat, serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk kelompok tertentu. 

Hal ini berarti, jika GCG dalam perusahaan semakin baik maka pihak-pihak yang 

terkait akan menjalankan peran sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang 

berlaku (Rosidi dan Bahrul, 2008). 

Jadi jika perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Big 4 berarti hasil auditnya 

semakin kredibel, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas 

corporate governance. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh 

positif antara kualitas auditor eksternal terhadap kualitas corporate governance. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosidi dan Bahrul 

(2008), Cahyandari (2011).  
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4.6.5. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kualitas Corporate 

Governance 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. Jadi dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap kualitas corporate governance. 

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pengungkapan Good 

Corporate Governance (GCG), karena dewan komisaris merupakan inti dari 

corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dengan adanya jumlah anggota dewan 

komisaris yang besar, maka memungkinkan saran yang diberikan kepada 

manajemen juga bermacam-macam sehingga kinerja menjadi tidak efektif 

termasuk dalam penerapan corporate governance. Selain itu jika dalam suatu 

perusahaan diadakan pemilihan anggota dewan komisaris, tidak menutup 

kemungkinan untuk dewan direksi menunjuk satu atau beberapa orang untuk 

dijadikan sebagai anggota dewan komisaris. Jika ini terjadi, maka dapat 

menyebabkan fungsi dewan komisaris tidak berjalan efektif karena akan 

mempertimbangkan kepentingan dewan direksi (Rini, 2010). 

Alasan ditolaknya hipotesis ini bahwa banyak sedikitnya dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap kualitas corporate governance. Selain itu 

dilihat dari statistik deskriptifnya, nilai rata-rata dewan komisaris independen 

sebesar 44,15% dan tidak terlalu tinggi sehingga menjadikan tidak adanya 
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pengaruh terhadap kualitas corporate governance. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Rini (2010).  

  


