
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif  

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada 

penelitian ini. Dari data awal berjumlah 460 ternyata ada cukup banyak data 

yang tidak normal karena terdapat rentang yang terlalu besar pada nilai 

minimum dan maksimum untuk masing-masing data per variabel pada 

penelitian ini. Setelah dilakukan penghilangan data anomali dan outlier 

terdapat 230 data anomali, sehingga data yang diolah menjadi 230. 

4.1.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Untuk Variabel Non Dummy 

Tabel 4. 1 Uji Statistik untuk Variabel Non Dummy 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LPL 230 1,00 2,00 1,1087 ,31194 
RKOM 230 ,00006 ,26747 ,0130953 ,02712208 
TATO 230 ,00033 3,05732 ,7858690 ,45959096 
EKA 230 1,00 28,00 5,3174 3,16630 
KK 230 ,00 73,93 3,6903 12,94890 
KI 230 ,00 98,31 43,3775 32,50585 
KM 230 ,00 77,79 6,0228 15,50780 
TOBINS_Q 230 -2,22260 38,38166 2,1491575 4,35337553 
AGE 230 3,00 105,00 38,6652 16,66485 
Valid N (listwise) 230     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

Dilihat dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel luas 

penungkapan manajemen kunci memiliki nilai minimum 1,00 yaitu 

pada perusahaan PT Akasha Wira International Tbk (ADES) pada tahun 

2017, dan nilai maksimum 2,00 yaitu pada perusahaan PT Hanjaya 



Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) pada tahun 2018, dengan nilai rata-

rata sebesar 1,108696 dan standar deviasi sebesar 0,311936. Artinya 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai 

mean luas pengungkapan manajemen kunci lebih besar dari nilai 

standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka 

penyebaran nilainya merata. 

Variabel Rasio Kompensasi Manajemen Kunci memiliki nilai 

minimum 0,000060 yaitu pada perusahaan PT Indah Kiat Pulp & Paper 

(INKP) pada tahun 2018, dan nilai maksimum 0,267470 yaitu pada 

perusahaan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK) pada tahun 

2019, dengan nilai rata-rata sebesar 0,013095 dan standar deviasi 

sebesar 0,027122. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini memiliki nilai mean Rasio Kompensasi Manajemen 

Kunci lebih kecil dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang 

terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Variabel Total Asset Turnover memiliki nilai minimum 0,000330 

yaitu pada perusahaan PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. (JKSW) 

pada tahun 2019, dan nilai maksimum 3,057320 yaitu pada perusahaan 

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) pada tahun 2017, dengan 

nilai rata-rata sebesar 0,785869 dan standar deviasi sebesar 0,459591. 

Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki 

nilai mean Total Asset Turnover lebih besar dari nilai standar sehingga 



penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya 

merata. 

Variabel Efektifitas Komite Audit memiliki nilai minimum 1,00 

yaitu pada perusahaan PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) pada 

tahun 2017, dan nilai maksimum 28,00 yaitu pada perusahaan PT 

Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) pada tahun 2017, dengan nilai rata-

rata sebesar 5,317391 dan standar deviasi sebesar 3,166301. Artinya 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai 

mean Efektifitas Komite Audit lebih besar dari nilai standar sehingga 

penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya 

merata. 

Variabel Kepemilikan Keluarga memiliki nilai minimum 0,00 

yaitu pada perusahaan PT Krakatau Steel (KRAS) pada tahun 2018, dan 

nilai maksimum 73,93  yaitu pada perusahaan PT Saranacentral 

Bajatama Tbk (BAJA) pada tahun 2018, dengan nilai rata-rata sebesar 

3,690261 dan standar deviasi sebesar 12,948899. Artinya perusahaan 

yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai mean 

Kepemilikan Keluarga lebih kecil dari nilai standar sehingga 

penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya 

merata. 

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum 0,00 

yaitu pada perusahaan PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) pada 



tahun 2018, dan nilai maksimum 98,31  yaitu pada perusahaan PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) pada tahun 2019, dengan nilai 

rata-rata sebesar 43,377478 dan standar deviasi sebesar 32,505850 

Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki 

nilai mean Kepemilikan Keluarga lebih kecil dari nilai standar sehingga 

penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya 

merata. 

Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai minimum 0,00 

yaitu pada perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) pada 

tahun 2019, dan nilai maksimum 77,79  yaitu pada perusahaan PT 

Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) pada tahun 2018, dengan nilai 

rata-rata sebesar 6,022826 dan standar deviasi sebesar 15,507801. 

Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki 

nilai mean Kepemilikan Manajerial lebih kecil dari nilai standar 

sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran 

nilainya merata. 

Variabel Tobins Q memiliki nilai minimum -2,222600 yaitu pada 

perusahaan PT Primarindo Asia Infrastructure (BIMA) pada tahun 

2018, dan nilai maksimum 38,381660 yaitu pada perusahaan PT Inti 

Agri Resources Tbk (IIKP) pada tahun 2017, dengan nilai rata-rata 

sebesar 2,149158 dan standar deviasi sebesar 4,353376. Artinya 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai 



mean Tobins Q lebih kecil dari nilai standar sehingga penyimpangan 

data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Variabel AGE memiliki nilai minimum 3,00 yaitu pada 

perusahaan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) pada tahun 2017, 

dan nilai maksimum 105,00 yaitu pada perusahaan PT Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) pada tahun 2018, dengan nilai rata-

rata sebesar 38,665217 dan standar deviasi sebesar 16,664847. Artinya 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai 

mean AGE lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data 

yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

4.1.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Untuk Variabel Dummy 

Tabel 4. 2 Kualitas Aduit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Big 4 89 38,7 38,7 100,0 

Non Big4 
141 61,3 61,3 61,3 

Total 
230 100,0 100,0  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

 Dari Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa dari 230 perusahaan, terdapat 89 

perusahaan (38,7%) yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi Big 4, 

sedangkan 141 perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4 (61,3%).  



Tabel 4. 3 Komite Remunerasi 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Memiliki Komite 
Remunerasi 135 58,7 58,7 100,0 

Tidak memiliki Komite 
Remunerasi 95 41,3 41,3 41,3 

 230 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder diolah (2021) 

Dari Tabel 4.3. dapat dilihat bahwa dari 230 perusahaan, 

terdapat 135 atau (58,7%) perusahaan yang telah memiliki Komite 

Remunerasi, dan 95 perusahaan atau (41,3%) perusahaan tidak 

memiliki Komite Remunerasi. 

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 Kolmogorov Sminov dan Shapiro-Wilk dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Awal 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,311 460 ,000 ,782 460 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 



Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata 

hasil pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai 

Kolmogorof-Smirnov sig. sebesar 0,000 < 0,05 dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini belum normal. Maka dilakukan pengujian ulang 

dengan membuang beberapa angka ekstrem atau outliers dan didapat 

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 ,064 230 ,022 ,949 230 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kolmogorov Smirnov sig 

dapat melihat hasil uji normalitas akhir. 0,022 & lt;0,05 dapat dikatakan 

bahwa data dalam penelitian ini tidak normal. 

4.2.2 Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat pada VIF 

(variance magnification factor) dan nilai tolerance. Untuk nilai VIF < 

10 > 0,1, jelas tidak terjadi multikolinearitas. Inilah hasilnya: 



Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  2021) 

Berdasarkan pada tabel di atas 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 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

  

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
KA ,745 1,343 

RKOM ,880 1,136 

TATO ,765 1,308 

EKA ,965 1,037 

KR ,946 1,057 

KK ,251 3,984 

KI ,832 1,202 

KM ,236 4,237 

TOBINS_Q ,933 1,071 

AGE ,874 1,144 

a. Dependent Variable: LPL 



Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,868a ,753 ,742 ,15839 2,098 

a. Predictors: (Constant), AGE, KR, KK, EKA, RKOM, TOBINS_Q, KI, TATO, KA, KM 

b. Dependent Variable: LPL 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata 

hasil pengujian untuk autokorelasi sebesar 2,098 berada diantara 1,5 

dan 2,5 artinya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas 

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 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,088 ,020  4,457 ,000 

KA -5,241E-5 ,012 ,000 -,004 ,996 

RKOM -,316 ,198 -,091 -1,601 ,111 

TATO ,111 ,013 ,539 8,848 ,060 

EKA ,000 ,002 -,005 -,088 ,930 

KR -,028 ,010 -,145 -2,643 ,069 

KK ,002 ,001 ,322 3,027 ,073 

KI -9,838E-5 ,000 -,034 -,580 ,562 

KM ,000 ,001 -,073 -,666 ,506 

TOBINS_Q ,003 ,001 ,115 2,095 ,057 

AGE -,001 ,000 -,174 -3,049 ,003 

a. Dependent Variable: ABS_RES 



Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

Berdasarkan pada tabel 4.8. dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga dengan 

demikian dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.3. Pengujian Model  

Tabel 4. 9 Hasil Uji Model Fit 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16,788 10 1,679 66,919 ,000b 

Residual 5,494 219 ,025   
Total 22,283 229    

a. Dependent Variable: LPL 
b. Predictors: (Constant), AGE, KR, KK, EKA, RKOM, TOBINS_Q, KI, TATO, KA, KM 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

Anda dapat melihat nilai sig dari tabel di atas. F = 0,000 & lt; Untuk 

0,05, kita dapat mengatakan bahwa modelnya pas. Oleh karena itu, variabel 

bebas dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat. 

  



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 Durbin-Watson 

1 ,868a ,753 ,742 ,15839 2,098 

a. Predictors: (Constant), AGE, KR, KK, EKA, RKOM, TOBINS_Q, KI, TATO, KA, KM 
b. Dependent Variable: LPL 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2021) 

Pada tabel di atas diperoleh nilai adjusted R-squared sebesar 0,742 yang 

berarti variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 74,2% dan sisanya 

25,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 

4.5. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua rumah tangga puas, langkah selanjutnya adalah menguji 

hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Pengujian dijalankan dengan menggunakan hasil berikut dan uji-t. 

Tabel 4. 11 Hasil Uji t 

Coefficientsa    

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Sig/2 Hasil 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 0,949 0,041   23,168      

KA 0,077 0,025 0,12 3,084 0,002 0,001 Diterima 

RKOM -0,036 0,411 -0,003 -0,089 0,930 0,465 Ditolak 

TATO 0,368 0,026 0,542 14,12 0,000 0,000 Diterima 

EKA 0,008 0,003 0,077 2,255 0,025 0,013 Diterima 

KR 0,071 0,022 0,112 3,238 0,001 0,001 Diterima 



KK 0,015 0,002 0,637 9,517 0,000 0,000 Diterima 

KM 0,019 0,001 0,933 13,505 0,000 0,000 Diterima 

KI 0,002 0 0,166 4,524 0,000 0,000 Diterima 

TOBINS_Q 0,033 0,002 0,457 13,153 0,000 0,000 Diterima 

AGE 0,002 0,001 0,103 2,871 0,004 0,002 Diterima 

a. Dependent Variable: LPL    

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

4.5.1 Hipotesis Pertama 

Pada Tabel 4.11. Signifikansi variabel key management pay ratio 

t adalah 0,930/2 = 0,465 > 0,05, dan nilai koefisien regresi diketahui 

sebesar 0,036, dan hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Oleh 

karena itu, tingkat penghargaan manajemen kunci tidak mempengaruhi 

inisiasi manajemen kunci. 

4.5.2 Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.11. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel Rasio kompensasi manajemen kunci sebesar 0,930/2 = 0,465 

> 0,05  dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,036 artinya hipotesis 

kedua pada penelitian ini ditolak. Jadi Rasio kompensasi manajemen 

kunci tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

4.5.3 Hipotesis Ketiga 

Pada Tabel 4.11. Nilai signifikansi t untuk variabel total asset 

turnover adalah 0,000 / 2 = 0,000 & lt;0,05 dengan koefisien regresi 

+0,368 artinya hipotesis ketiga penelitian ini telah diterima. Oleh 



karena itu, TATO memiliki dampak positif terhadap Pengungkapan 

Manajemen Kunci. 

4.5.4 Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.11. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel Efektifitas Komite Audit sebesar 0,025/2 = 0,013 < 0,05 

dengan nilai koefisien regresi +0,008 artinya hipotesis keempat pada 

penelitian ini diterima. Jadi efektivitas Komite Audit berpengaruh 

positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

4.5.5 Hipotesis Kelima 

Dari tabel 4.11. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel Komite Remunerasi sebesar 0,001/2 = 0,005 < 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi sebesar +0,071 artinya hipotesis kelima pada 

penelitian ini diterima. Jadi Komite Remunerasi berpengaruh positif 

terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

4.5.6 Hipotesis Keenam 

Dari tabel 4.11. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel Kepemilikan Keluarga sebesar 0,000/2 = 0,000 < 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi +0,015 artinya hipotesis keenam pada penelitian 

ini diterima. Jadi Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap 

Pengungkapan Manajemen Kunci. 



4.5.7 Hipotesis Ketujuh 

Dari tabel 4.11. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel Kepemilikan Manajerial sebesar 0,000/2 = 0,000 < 0,05 

dengan nilai koefisien regresi +0,019 artinya hipotesis ketujuh pada 

penelitian ini diterima. Jadi Kepemilikan Manajerial berpengaruh 

positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

4.5.8 Hipotesis Kedelapan 

Dari tabel 4.11. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel Kepemilikan Institutional sebesar 0,000/2 = 0,000 < 0,05 

dengan nilai koefisien regresi +0,002 artinya hipotesis kedelapan pada 

penelitian ini diterima. Jadi Kepemilikan Institutional berpengaruh 

positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

4.5.9 Variabel Kontrol 

 Dari tabel 4.11. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel kontrol pada penelitian ini yaitu Nilai Perusahaan dan usia 

perusahaan yaitu <0,05 artinya dapat menjadi variabel kontrol dalam 

penelitian ini. 



4.6 Pembahasan Hipotesis 

4.6.1. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Manajemen 

Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel Kualitas Audit  sebesar 0,002/2 = 0,001 < 

0,05 dengan nilai koefisien +0,077 sehingga artinya hipotesis pertama 

pada penelitian ini diterima. Jadi Kualitas Audit berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan manajemen kunci. 

Kualitas audit menurut De’Angelo (1981) adalah kemungkinan  

bahwa seorang auditor akan mampu untuk menemukan pelanggaran di 

dalam sistem akuntansi kliennya dan kemudian melaporkan 

pelanggaran tersebut. Para pengguna laporan keuangan berpendapat 

bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat 

memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (no 

material misstatements) atau kecurangan (fraud) dalam laporan 

keuangan audite. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi 

apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat 

menilai resiko bisnis audite dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko 

litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan audit dan menjaga 

kerusakan reputasi auditor. 

Semakin baik kualitas audit maka akan semakin luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Semakin baik kualitas 



audit berarti perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan semakin 

kredibel hasil auditnya sehingga menjadikan peningkatan going 

concern perusahaan, hal ini menjadikan informasi yang baik dan 

berkualitas bagi investor. Sehingga akan mendorong semakin tingginya 

transparansi untuk menjaga reputasi KAP Big Four, hal ini akan 

mendorong tingginya luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci di Laporan Keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

ada pengaruh positif antara kualitas audit terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. 

Kualitas Audit dapat diukur dengan melihat besar kecilnya 

ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik). Nelson & Percy (2005) 

menyebutkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang 

berukuran besar, melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas 

di laporan keuangan. Hal ini dikarenakan KAP besar (Big Four) sangat 

menjaga reputasinya, sehingga KAP akan melakukan proses audit 

sesuai standar audit yang berlaku. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bassett, et al (2007) menunjukkan bahwa apabila kualitas audit suatu 

perusahaan semakin baik, maka informasi keuangan yang diungkapkan 

juga akan semakin luas dan pengukuran dari kualitas audit dapat 

ditentukan melalui ukuran suatu KAP yang telah diberi wewenang 

untuk melakukan audit pada 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 manajemen kunci di 

laporan keuangan (De’Angelo, 1981).  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Akmyga dan Mita 

(2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan 

Keuangan. Semakin baik kualitas audit sebuah perusahaan berarti 

auditor  big four yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan, sehingga semakin berkualitas dan berdampak pada 

semakin meningkatnya luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci di Laporan Keuangan.  

4.6.2. Pengaruh rasio kompensasi manajemen kunci terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci   

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel Rasio kompensasi manajemen kunci 

sebesar 0,930/2 = 0,465 > 0,05  dengan nilai koefisien regresi sebesar -

0,036 artinya hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Jadi Rasio 

kompensasi manajemen kunci tidak berpengaruh terhadap 

Pengungkapan Manajemen Kunci. Jadi tinggi rendahnya Rasio 

kompensasi manajemen kunci tidak berpengaruh terhadap 



Pengungkapan Manajemen Kunci karena manajemen kunci tidak 

menentukan kebijakan pengungkapan kompensasi manajemen kunci 

sehingga hipotesis ditolak. 

Pengungkapan disebut juga dengan dislosure. Kata disclosure 

berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Chariri dan 

Ghozali 2007). Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure 

mengandung arti bahwa laporan 23 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.  

Pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak 

berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasi dan 

laporan keuangan tersendiri entitas induk. Pihak-pihak berelasi adalah 

orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam 

menyiapkan laporan keuangannya. PSAK tersebut salah satunya 

mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan jumlah kompensasi 

personil manajemen kunci di Laporan Keuangan, berupa rincian sub 

jumlah per kategori imbalan kerja. Kompensasi yang dimaksud 

merupakan seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam 

PSAK 24 (revisi 2004) tentang Imbalan Kerja), termasuk imbalan kerja 

yang berlaku pada PSAK 53 tentang Akuntansi Pembayaran Berbasis 



Saham. 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 Dewan Komisaris 

dan Direksi perusahaan. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gabriela dan Yeterina (2015) yang menyatakan bahwa variabel rasio 

kompensasi manajemen kunci tidak berpengaruh terhadap  luas 

pegungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.  

4.6.3. Pengaruh kinerja keuangan (Total Asset Turnover) terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci   

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel kinerja keuangan (Total Asset Turnover) 

sebesar 0,000/2 = 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,368 

artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi TATO 

berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

Semakin tinggi rasio TATO mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

tingkat perputaran asset dan aktivitas perusahaan semakin baik 

sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan dan berdampak pada 

peningkatan luas pengungkapan manajemen kunci. 

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. 

Semakin tinggi rasio TATO maka akan semakin tinggi pula tingkat 

perputaran asset. Hal ini akan mengakibatkan aktivitas perusahaan akan 

menjadi semakin baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Peningkatan kualitas perusahaan tersebut akan berdampak pada 

peningkatan luas pengungkapan manajemen kunci. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wicaksono (2017) yang menyatakan bahwa Total asset turnover 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci.  Artinya semakin tinggi nilai rasio TATO akan 

meningkatkan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gill (2013) menyimpulkan bahwa 



semakin tinggi atau semakin baik kinerja keuangan akan berdampak 

pada semakin tingginya luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci.  

4.6.4. Pengaruh efektivitas komite audit terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel Efektifitas Komite Audit sebesar 0,025/2 

= 0,013 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,008 artinya hipotesis 

keempat pada penelitian ini diterima. Jadi Frekuensi Rapat Komite 

Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

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 satunya melalui 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di  laporan keuangan 

(Wang, 2006). 

Efektifitas pertemuan komite audit diukur dengan jumlah rapat 

komite audit yang ada dalam sebuah perusahaan dalam setahun. 

Semakin efektif komite audit berarti dalam menjalankan tugasnya 

semakin baik karena semakin banyak diskusi dilakukan dalam rapat 

tersebut dan ini akan meningkatkan proses monitoring. Tugas atau 

fungsi dari komite audit sebagai wakil dari Dewan Komisaris dan 



pemegang saham adalah melakukan evaluasi dan penelaahan Laporan 

Keuangan Perseroan secara periodik berdasarkan peraturan dan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku, memberikan rekomendasi sehubungan 

dengan proses pengendalian internal. Apabila komite audit semakin 

sering melakukan rapat berarti akan semakin mendorong kerja dari 

pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan atau meningkatkan 

transparansi termasuk dalam luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk 

menarik minat investor untuk meningkatkan transparansi atau luas 

pengungkapan dalam laporan keuangan supaya manajemen kunci 

dibayar dengan layak atau memadai. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa ada pengaruh positif antara efektivitas komite audit terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di  laporan keuangan.  

Semakin tinggi frekuensi rapat yamng dilakukan oleh komite 

audit makan akan semakin tinggi pula luas pengungkapan manajemen 

kunci perusahaan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan 

dianggap dapat meningkatkan transparansi dan luasnya pengungkapan 

informasi di Laporan Keuangan, terutama pengungkapan wajib 

mengenai kompensasi manajemen kunci. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Astasari dan Nugrahanti (2015) yang menunjukkan bahwa efektivitas 

komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 



kompensasi manajemen kunci.  Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Ananda (2015). 

4.6.5. Pengaruh Komite Remunerasi terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel Komite Remunerasi sebesar 0,001/2 = 

0,005 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar +0,071 artinya 

hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Jadi Komite Remunerasi 

berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

Komite remunerasi merupakan komite yang ada dalam sebuah 

perusahaan dan bertugas untuk mengatur dan melakukan pembayaran 

remunerasi atau gaji pada para pihak manajemen perusahaan. 

Keberadannya dimungkinkan akan meningkatkan efektivitas kinerja. 

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 saham akan selalu menjaga kepentingan dari pemegang 

saham dalam perusahaan (Shleifer dan Vishney, 1986) 

Komite remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris 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 tentang pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci yang disajikan lebih transparan (Dalton, 2011). 

Semakin tinggai komite remunerasi yang dimiliki oleh 

perusahaan maka akan semakin tinggi pula pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di  laporan keuangan. Adanya komite remunerasi 

dalam perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan telah peduli pada 

transparansi pengungkapan kompensasi laporan keuangan sehingga 

akan mendorong pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan atau sedetail mungkin dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak memiliki komite remunerasi. Dengan demikian 

dapat dikatakan ada pengaruh positif antara komite remunerasi terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di  laporan keuangan. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Liu (2007) yang menunjukkan bahwa komite remunerasi audit 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci. Penelitian Farahmita (2012) menyatakan adanya 

pengaruh positif antara komite remunerasi terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Hal ini juga 

didukung penelitian Akmyga dan Mita (2015) yang menyimpulkan 



bahwa komite remunerasi berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Semakin adanya 

keberadaan komite remunerasi menunjukkan adanya monitoring yang 

semakin baik sehingga akan berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

4.6.6. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel Kepemilikan Keluarga sebesar 0,000/2 = 

0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,015 artinya hipotesis 

keenam pada penelitian ini diterima. Jadi Kepemilikan Keluarga 

berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

Artinya Semakin tinggi kepemiliikan keluarga pada sebuah perusahaan 

berarti semakin baik monitoring atau pengawasan yang dilakukan, 

sehingga semakin berkualitas dan berdampak pada semakin 

meningkatnya luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

Laporan Keuangan. 

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 

(Sembiring, 2005). Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan 



pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan 

tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Sari, 2013). Oleh karena 

itu, riset ini menduga bahwa 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 (Jensen dan Meckling, 1976).  

Semakin tinggi presentase kepemillikan keluarga maka akan 

semakin tinggi pula pengungkapan manajemen kunci. Semakin tinggi 

prosentase kepemilikan keluarga, menunjukkan bahwa  pengawasan 

atau monitoring dari pihak keluarga semakin baik dan ketat. Supaya 

pihak luar atau investor mengetahui kondisi atau kinerja perusahaan 

tersebut maka    dibutuhkan sinyal positif ke pasar. Semakin besar 

prosentase kepemilikan keluarga mengindikasikan semakin baik pula 

tingkat pengawasan sehingga pencapaian kinerja perusahaan semakin 

baik dan dengan kinerja yang semakin baik maka manajemen kunci 

akan menuntut kompensasi yang memadai. Supaya pihak investor 

(luar) mengetahui kondisi perusahaan tersebut, maka pihak manajemen 

perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengungkapan lebih luas 

dalam laporan keuangan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan untuk semakin 

meyakinkan investor untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. 

Dengan demikian dapat dikatakan adanya pengaruh positif antara 



kepemilikan keluarga terhadap luas pengungkapan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Akmyga dan Mita (2015) dan penelitian Ananda (2015) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan 

Keuangan.  

4.6.7. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Luas Pengungkapan 

Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel Kepemilikan Manajerial sebesar 0,000/2 = 

0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,019 artinya hipotesis 

ketujuh pada penelitian ini diterima. Jadi Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh direksi, 

manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara 

langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan (Purwandari dan 

Purwanto, 2012). 

Kepemilikan manajerial dapat mencegah manajemen untuk 

berperilaku menyimpang (Astria, 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) mengatakan secara sederhana bahwa 

pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (the 

release 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. 

Semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan 

semakin berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka 

memenuhi kepentingan pemegang saham, yang termasuk di dalamnya 

manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, pihak manajemen akan 

berusaha memaksimalkan nilai perusahaan agar dapat meyakinkan 

pihak eksternal untuk melakukan investasi. Salah satunya dengan 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan 

yang dinilai dapat memberi gambaran kepada investor tentang 

pencapaian kinerja perusahaan, karena kompensasi yang dibayarkan 

kepada manajemen kunci didasarkan atas pencapaian kinerja oleh 

manajemen kunci tersebut dalam memenuhi target perusahaan. 

Sehingga dapat disimpulkan, semakin besar proporsi kepemilikan 



manajerial pada perusahaan akan mendorong manajemen untuk 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas dan 

transparan di Laporan Keuangan. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Astasari dan Nugrahanti (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.  

4.6.8. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Luas 

Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci 

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel Kepemilikan Institutional sebesar 0,000/2 

= 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi +0,002 artinya hipotesis 

kedelapan pada penelitian ini diterima. Jadi Kepemilikan Institutional 

berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen Kunci. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana 

pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). 

Pujiningsih (2011) menyatakan bahwa pemegang saham institusional 

dianggap sebagai investor yang lebih berpengalaman dibandingkan 

dengan investor individu (sophisticated investor). Kepemilikan 

institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. 



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 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). 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 cost. Sehingga mendorong 

manajemen untuk semakin meningkatkan luas pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan. 



Tarjo (2008) dalam Bangun et al. (2012) menyebutkan bahwa 

keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi alat 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh 

manajer. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan 

mendorong peningkatan monitoring agar lebih optimal terhadap kinerja 

7 manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber 

kekuasaan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan, maka akan 

semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan 

tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan 

dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan 

sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Irfana, 2012). Dengan 

monitoring yang lebih efektif dari pihak investor institusional tersebut, 

manajemen akan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan 

pemegang saham dengan lebih transparan, salah satunya informasi 

mengenai kompensasi manajemen kunci. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Astasari dan Nugrahanti, 2015) yang 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 Tarjo (2008) juga 

menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional berarti 



kontrol atau monitoring semakin baik sehingga berdampak pada semakin 

meningkatnya luas luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. 

  


