
46 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Model Persamaan 1 

4.1.1. Statistik Deskriptif 

Gambaran karakteristik tiap variabel dapat dilihat melalui tabel 

statistik deskriptif. Data perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria 

penelitian awalnya berjumlah 201, namun tidak semua data dapat 

digunakan oleh peneliti karena tidak lolos uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. Setelah dilakukan proses eliminasi, maka diperoleh 

110 data yang dapat memenuhi seluruh kriteria uji asumsi klasik. 

Berikut merupakan tabel hasil statistik deskriptif dari 110 data sampel 

penelitian: 

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Model Persamaan 1 

 N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 
KM 110 0,000 0,106 0,0037 0,01341 
KI 110 0,000 0,991 0,7512 0,17061 

IDK 110 0,400 1,000 0,5872 0,10290 
UKA 110 0,600 1,000 0,9765 0,07744 
LV3 110 0,000 1,000 0,3941 0,39934 

 Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Variabel dependen penelitian ini adalah input nilai wajar level 3 

(LV3) yaitu persentase aset keuangan perusahaan yang diklasifikasikan 

dalam nilai wajar level 3. LV3 diukur dengan membandingkan jumlah 

nilai wajar aset keuangan level 3 dengan total nilai wajar aset keuangan 

perusahaan. Nilai minimum variabel LV3 adalah 0,000, sedangkan nilai 
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maksimum variabel LV3 adalah 1,000. Pada penelitian ini, nilai 0 pada 

variabel nilai wajar level 3 menjelaskan bahwa perusahaan tersebut 

tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar 

level 3. Sedangkan nilai 1 menjelaskan bahwa perusahaan tersebut 

mengklasifikasikan seluruh aset keuangannya pada nilai wajar level 3. 

Rata-rata variabel LV3 adalah 0,3941 artinya rata-rata sampel pada 

penelitian ini mengklasifikasikan aset keuangannya pada nilai wajar 

level 3 sebesar 39,41% dari total aset keuangan yang diukur 

menggunakan nilai wajar. Nilai standar deviasi variabel input nilai 

wajar level 3 pada penelitian ini adalah sebesar 0,39934. 

Variabel kepemilikan manajerial (KM) diperoleh dari jumlah saham 

yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris dibagi dengan total 

jumlah saham beredar. Nilai minimum pada variabel KM adalah 0,000 

dan nilai maksimumnya sebesar 0,106. Pada tabel 4.1 rata-rata variabel 

KM yaitu sebesar 0,0037 yang menjelaskan bahwa rata-rata 

kepemilikan manajerial pada data penelitian ini yaitu 0,37% dari total 

saham beredar perusahaan. Standar deviasi variabel keoemilikan 

manajerial pada penelitian ini adalah 0,01341. 

Variabel kepemilikan institusional (KI) diperoleh dari jumlah saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan total jumlah 

saham beredar. Nilai minimum dan maksimum variabel ini adalah 

0,000 dan 0,991. Rata-rata variabel kepemilikan institusional (KI) pada 

penelitian ini yaitu 0,7512 yang berarti rata-rata saham perusahaan pada 
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sampel penelitian ini dimiliki oleh institusi sebesar 75,12% dari total 

jumlah saham yang beredar. Nilai standar deviasi variabel kepemilikan 

institusional pada penelitian ini adalah sebesar 0,17061. 

Variabel independensi dewan komisaris (IDK) diperoleh dari jumlah 

dewan komisaris independen perusahaan dibagi dengan total jumlah 

dewan komisaris perusahaan. Nilai minumum variabel independensi 

dewan komisaris adalah 0,400 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 

1,000. Nilai rata-rata variabel independensi dewan komisaris penelitian 

ini yaitu 0,5872 yang artinya adalah rata-rata sampel pada penelitian ini 

memiliki independensi dewan komisaris sebesar 58,72% dari total 

dewan komisaris perusahaan. Variabel independensi dewan komisaris 

pada penelitian ini memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,10290. 

Variabel ukuran komite audit (UKA) pada penelitian ini mengukur 

persentase komite audit independen yang dimiliki perusahaan. 

Perhitungannya diperoleh dari jumlah komite audit independen dibagi 

dengan total jumlah komite audit perusahaan. Nilai minimum dan 

maksimum pada variabel ini adalah 0,600 dan 1,000. Sedangkan nilai 

rata-ratanya adalah 0,9765 yang berarti bahwa rata-rata sampel pada 

penelitian ini memiliki komite audit independen sebesar 97,65% dari 

total jumlah komite audit perusahaan. 

4.1.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1.  Uji Normalitas 
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Uji normalitas diperlukan guna mengetahui apakah data-

data yang digunakan dalam model regresi terdistribusi 

dengan normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini 

dilakukan menggunakan Kolmogorov – Smirnov. Berikut 

merupakan tabel hasil uji normalitas awal: 

Tabel 4. 2 Uji Normalitas Awal Model Persamaan 1 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized 
Residual 

.256 201 .000 .790 201 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Tabel 4.2 menampilkan hasil uji normalitas awal dimana 

nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov adalah 0,00 atau 

kurang dari 0,05 yang berarti bahwa data penelitian belum 

lolos uji normalitas. Oleh sebab itu, peneliti melakukan 

eliminasi pada data-data outliers hingga data penelitian dapat 

memenuhi kriteria uji normalitas. Berikut merupakan hasil 

uji normalitas yang telah memenuhi kriteria: 

Tabel 4. 3 Uji Normalitas setelah Normal Model Persamaan 1 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized 
Residual 

.067 110 .200* .974 110 .031 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 
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Tabel 4.3 di atas menampilkan hasil uji normalitas yang 

telah memenuhi kriteria dimana signifikansi Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,200 atau lebih tinggi dari 0,05 yang berarti 

bahwa data penelitian ini telah terdistribusi secara normal. 

4.1.2.2.  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi perlu dilakukan guna melihat apakah 

terdapat korelasi antara kesalahan yang mengganggu pada uji 

sebelumnya dengan uji pada periode ini. Data dapat 

dikategorikan bebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin-

Watson berada diantara nilai dU dan 4-dU. 

Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi Model Persamaan 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .759a .576 .559 .26505 2.167 
a. Predictors: (Constant), UKA, KI, IDK, KM 
b. Dependent Variable: LV3 

 Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Tabel 4.4 menampilkan hasil uji autokorelasi dengan nilai 

Durbin-Watson sebesar 2,167. Nilai dU adalah 1,7651 dan 

nilai 4-dU adalah 2,2349. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,167 

terletak diantara 1,7651 dan 2,2349 sehingga dapat diartikan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data penelitian ini. 

4.1.2.3.  Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas dilakukan guna melihat apakah 

terdapat korelasi antar variabel independen yang ada dalam 

penelitian. Data penelitian dapat dikategorikan bebas dari 

multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 

Berikut merupakan tabel hasil uji multikolinearitas: 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .398 .369  1.078 .283   

KM 9.954 2.045 .334 4.867 .000 .857 1.167 
KI 1.748 .159 .747 10.968 .000 .872 1.147 
IDK -.410 .249 -.106 -1.649 .102 .983 1.017 
UKA -1.140 .332 -.221 -3.436 .001 .976 1.024 

a. Dependent Variable: LV3 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Sesuai dengan data hasil uji multikolinearitas yang 

ditampilkan pada tabel 4.5, nilai tolerance seluruh variabel 

lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF lebih rendah dari 10. 

Maka dapat diartikan bahwa data penelitian ini telah lolos uji 

multikolinearitas. 

4.1.2.4.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mengetahui 

apakah terdapat perbedaan variance antar residual 

pengamatan. Peneliti melakukan uji heteroskedastisitas 

menggunakan uji glejser dengan kriteria lolos uji nilai 
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signifikansi tiap variabel > 0,05. Berikut merupakan tabel 

hasil uji heteroskedastisitas: 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .129 .218  .592 .555   

KM -.262 1.205 -.022 -.218 .828 .857 1.167 
KI .185 .094 .201 1.966 .052 .872 1.147 
IDK .067 .147 .044 .458 .648 .983 1.017 
UKA -.102 .195 -.050 -.521 .603 .976 1.024 

a. Dependent Variable: AbsRes_1 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Tabel 4.6 menampilkan hasil uji heteroskedastisitas 

dengan nilai signifikansi tiap variabel > 0,05 yang berarti 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian 

ini. 

4.1.3. Uji F (Uji Model Fit) 

Uji F atau Uji Model Fit dilakukan guna mengetahui apakah model 

penelitian yang digunakan robust dan fit atau tidak. Model penelitian 

dapat dikategorikan robust dan fit apabila nilai signifikansi lebih rendah 

dari 0,05. Berikut merupakan tabel hasil Uji Model Fit pada penelitian 

ini: 

Tabel 4. 7 Uji F Model Persamaan 1 

ANOVAa 
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Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.006 4 2.502 35.609 .000b 
Residual 7.376 105 .070   
Total 17.383 109    

a. Dependent Variable: LV3 
b. Predictors: (Constant), UKA, KI, IDK, KM 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Tabel 4.7 menampilkan hasil uji dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 atau lebih rendah dari 0,05. Artinya, model penelitian ini 

tergolong robust dan fit. 

4.1.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilakukan guna mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien 

determinasi dapat dilihat melalui nilai Adjusted R Square. Berikut 

merupakan tabel hasil koefisien determinasi: 

Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi Model Persamaan 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .759a .576 .559 .26505 
a. Predictors: (Constant), UKA, KI, IDK, KM 
b. Dependent Variable: LV3 

Sumber: Data yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.8 ditampilkan nilai Adjusted R2 pada penelitian ini 

sebesar 0,559. Artinya variabel independen pada model persamaan 1 

penelitian ini dapat menjelaskan 55,9% dari variabel dependen 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

penelitian ini. 
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4.1.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji t 

guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Berikut merupakan tabel hasil uji t pada 

penelitian ini: 

Tabel 4. 9 Uji T Model Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Keterangan 

B Std. Error Beta Sig./2 Kesimpulan 
1 (Constant) .398 .369  1.078 .283   

KM 9.954 2.045 .334 4.867 .000 .000 Ditolak 
KI 1.748 .159 .747 10.968 .000 .000 Ditolak 
IDK -.410 .249 -.106 -1.649 .102 .051 Diterima 
UKA -1.140 .332 -.221 -3.436 .001 .000 Diterima 

a. Dependent Variable: LV3 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Keterangan: 

LV3 = Input Nilai Wajar Level 3 

KM  = Kepemilikan Manajerial 

KI  = Kepemilikan Institusional 

IDK = Independensi Dewan Komisaris 

UKA = Ukuran Komite Audit 

Kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis model persamaan 1: 

a. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dengan koefisien beta 9,954. Nilai signifikansi 
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tersebut lebih rendah dari 0,05 namun koefisien beta positif 

bertentangan dengan hipotesis 1a yang mengatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

input nilai wajar aset keuangan level 3. Maka dapat disimpulan 

bahwa hipotesis 1a ditolak. 

b. Nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional adalah 0,000 

dengan nilai koefisien beta 1,748. Nilai signifikansi tersebut lebih 

rendah dari 0,05 namun koefisien beta positif bertentangan dengan 

hipotesis 1b yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan negatif terhadap input nilai wajar aset 

keuangan level 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1b 

pada penelitian ini ditolak. 

c. Nilai signifikansi variabel independensi dewan komisaris adalah 

0,102 dengan nilai koefisien beta -0,410. Hipotesis 1c merupakan 

hipotesis 1 arah yaitu independensi dewan komisaris berpengaruh 

signifikan negatif terhadap input nilai wajar aset keuangan level 3. 

Sehingga menggunakan sig./2 yaitu sebesar 0,051. Berdasarkan 

hasil sig./2 dan nilai koefisien beta maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1c diterima pada tingkat alpha 10%. 

d. Nilai signifikansi variabel ukuran komite audit yang diukur melalui 

tingkat independensi adalah 0,001 dengan nilai koefisien beta -

1,140. Nilai sig./2 sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga hipotesis 1d yang 

mengatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif 
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signifikan terhadap input nilai wajar aset keuangan level 3 

diterima pada tingkat alpha 5%. 

4.1.6. Pembahasan 

4.1.6.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Input Nilai 

Wajar Level 3 

Uji hipotesis variabel kepemilikan manajerial memberikan 

hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien beta sebesar 

9,954. Hasil koefisien beta tersebut bertentangan dengan arah 

hipotesis 1a yang negatif. Artinya, kepemilikan manajerial 

perusahaan yang tinggi justru akan menghasilkan nilai wajar 

aset keuangan level 3 perusahaan yang tinggi pula. Hubungan 

tersebut dapat terjadi karena manajer yang memiliki saham 

perusahaan akan memiliki kepentingan pribadi yaitu keinginan 

untuk meningkatkan keuntungan dengan cara memperlihatkan 

kinerja perusahaan yang baik guna menarik lebih banyak 

investor. 

Menariknya hasil ini menunjukkan adanya korelasi yang 

positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan input 

nilai wajar aset keuangan level 3. Hal ini mengindikasikan 

bahwa hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan 

hipotesis penelitian yang diajukan pada awal penelitian. 

Menurut Wimelda & Chandra (2018), hal ini mungkin terjadi 

karena efektivitas tata kelola perusahaan tidak sesuai dengan 
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yang diharapkan. Manajer yang berperan sebagai manajemen 

sekaligus pemegang saham dapat membuat fungsi kontrol 

menjadi bias.  

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Agustia (2013) 

bahwa manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung 

berpikir dari sudut pandang investor sehingga manajer 

cenderung ingin memperindah laporan keuangan perusahaan 

dengan tujuan untuk menarik semakin banyak investor. 

Penjelasan lain dikemukakan oleh Utami (2016) bahwa 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer akan 

meningkatkan kepentingan pribadi yaitu menginginkan 

adanya return atas saham yang dimiliki.  

Dapat disimpulkan bahwa, pada penelitian ini kepemilikan 

manajerial yang tinggi tidak dapat menjadi fungsi kontrol yang 

baik namun justru akan mendorong manajer untuk melakukan 

kecurangan dengan cara mengklasifikasikan aset keuangannya 

pada nilai wajar level 3. Hal tersebut dilakukan supaya laporan 

keuangan perusahaan terlihat baik di kalangan publik dan 

meningkatkan ketertarikan publik atas saham perusahaan yang 

secara otomatis akan memberi return pada manajer yang 

memiliki saham perusahaan. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Song et al. (2011) dan Zhang et al. (2019) dimana kesalahan 
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estimasi dan perilaku oportunistik melalui nilai wajar level 3 

dapat dicegah melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang 

baik. Pada penelitian ini, mekanisme tata kelola perusahaan 

yang diproksikan oleh kepemilikan manajerial tidak dapat 

mengurangi persentase input nilai wajar aset keuangan level 3 

yang seringkali menjadi celah bagi manajer untuk melakukan 

tindakan oportunistik. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu oleh Aygun et al. (2014) dan Haryati et al. 

(2017) yang memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan positif terhadap praktik perilaku 

oportunistik perusahaan melalui manajemen laba. 

4.1.6.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Input Nilai 

Wajar Level 3 

Uji hipotesis variabel kepemilikan institusional 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien 

beta sebesar 1,748. Hasil uji hipotesis ini bertentangan dengan 

arah hipotesis 1b yang berhubungan negatif. Artinya, 

kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan 

justru menghasilkan nilai wajar aset keuangan level 3 yang 

lebih tinggi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan situasi yang berbanding 

terbalik dengan hipotesis yang diajukan pada awal penelitian 

ini, yaitu signifikan pada koefisien beta positif. Menurut Jaya 
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Kirana et al. (2020), hal ini dapat terjadi karena investor 

institusional cenderung berorientasi pada laba jangka pendek 

sehingga mereka lebih menyukai laporan keuangan dengan 

tingkat laba yang tinggi. Hal tersebut kemudian mendorong 

perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan oportunistik 

dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan 

perusahaan sebaik mungkin. Pendapat lainnya oleh (Agustia, 

2013), investor institusional justru akan mendorong pihak 

manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan 

yang dapat menguntungkan investor.  

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, kepemilikan 

institusional tidak dapat menjadi mekanisme pengendalian 

yang baik namun justru mendorong manajemen perusahaan 

untuk mengklasifikasikan aset keuangannya pada nilai wajar 

level 3 supaya laporan keuangan perusahaan terlihat baik dan 

menarik publik untuk membeli saham perusahaan dengan 

tujuan meningkatkan return bagi investor institusi. Sejalan 

dengan pendapat Agustia (2013), adanya dorongan dari pihak 

investor institusi terhadap manajemen perusahaan untuk 

mengambil kebijakan yang menguntungkan investor membuat 

manajemen memanfaatkan celah yang dapat digunakan untuk 

menyamarkan kinerja buruk perusahaan yaitu melalui input 

nilai wajar asaet keuangan level 3. 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Song et 

al. (2011) dan Zhang et al. (2019) yang menyatakan bahwa 

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dapat 

mengurangi dampak buruk dari nilai wajar level 3. Pada 

penelitian ini, mekanisme tata kelola perusahaan yang 

diproksikan oleh kepemilikan institusional tidak mampu 

meminimalkan persentase input nilai wajar aset keuangan 

level 3 yang sering digunakan sebagai celah untuk melakukan 

praktik perilaku oportunistik manajer. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian terdahulu oleh Perdana (2019) dan 

Darojat (2016) yang membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional yang tinggi justru semakin meningkatkan praktik 

perilaku oportunistik manajer melalui manajemen laba. 

4.1.6.3. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Input 

Nilai Wajar Level 3 

Uji hipotesis variabel independensi dewan komisaris 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,102 dan koefisien 

beta sebesar -0,410. Berdasarkan nilai sig./2 dan nilai koefisien 

beta maka hipotesis 1c diterima pada tingkat α 10% atau 0,1. 

Artinya, independensi dewan komisaris berpengaruh negatif 

signifikan terhadap input nilai wajar aset keuangan level 3. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

independensi dewan komisaris sebuah perusahaan maka 
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semakin rendah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 

level 3. 

Hasil penelitian ini mendukung pemaparan pada Mwapula 

(2016) dan Wu et al. (2020) yang menyatakan bahwa peran 

dewan komisaris independen sangat penting dalam 

mengurangi perilaku oportunistik serta membantu 

menghasilkan keputusan yang berkualitas. Dapat diartikan 

bahwa apabila suatu perusahaan memiliki independensi dewan 

komisaris yang tinggi maka pengawasan terhadap operasi 

perusahaan akan semakin ketat. Sehingga manajer tidak dapat 

leluasa dalam mengklasifikasikan aset keuangan pada nilai 

wajar level 3 jika tidak ada pertimbangan yang jelas dan kuat. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu 

oleh Song et al. ( 2011) dan Zhang et al. (2019) yang 

menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang 

semakin baik dapat membantu meminimalkan kesalahan 

estimasi maupun peluang praktik perilaku oportunistik melalui 

nilai wajar level 3. Pada penelitian ini, perusahaan dengan 

mekanisme tata kelola yang baik melalui independensi dewan 

komisaris yang tinggi memiliki persentase input nilai wajar 

aset keuangan level 3 yang lebih rendah sehingga membantu 

mengurangi celah bagi manajer untuk melakukan perilaku 

oportunistik atau kecurangan melalui pengukuran nilai wajar 
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level 3 karena pengukuran nilai wajar level 3 hanya melalui 

asumsi dan diskresi manajer sehingga kurang dapat 

diandalkan. 

4.1.6.4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Input Nilai 

Wajar Level 3 

Uji hipotesis untuk variabel ukuran komite audit 

memberikan hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai 

koefisien beta sebesar -1,140. Artinya, ukuran komite audit 

yang diukur menurut independensi berpengaruh signifikan 

negatif terhadap input nilai wajar aset keuangan level 3. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah 

komite audit independen perusahaan maka akan semakin 

rendah aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar 

level 3. 

Hasil penelitian ini mendukung penjelasan pada penelitian 

Lawrence et al. (2000), Sari & Husaini (2016), Wimelda & 

Chandra (2018) yang menyatakan bahwa peran komite audit 

independen sangat penting dalam mengurangi kemungkinan 

kecurangan yang dilakukan perusahaan. Pada penelitian ini, 

nilai wajar level 3 dapat menjadi celah bagi manajer untuk 

melakukan tindakan oportunistik atau kecurangan karena nilai 

wajar level 3 merupakan nilai wajar yang pengukurannya 

menggunakan asumsi dan diskresi pribadi. Oleh sebab itu, 
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keberadaan komite audit independen diharap dapat 

meminimalkan persentase aset keuangan yang diklasifikasikan 

pada nilai wajar level 3.  

Hal tersebut dapat terjadi karena apabila semakin tinggi 

jumlah komite audit independen suatu perusahaan maka 

pengawasan terhadap laporan keuangan akan semakin tinggi 

dan semakin objektif. Sehingga peluang bagi manajer untuk 

melakukan kecurangan melalui laporan keuangan khususnya 

nilai wajar level 3 akan semakin berkurang. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Song et al. (2011) 

dan Zhang et al. (2019) yang menyatakan bahwa semakin baik 

mekanisme tata kelola perusahaan maka semakin rendah 

kesalahan estimasi maupun perilaku oportunistik yang 

mungkin terjadi melalui nilai wajar level 3. 

4.2. Model Persamaan 2 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Jumlah data perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria pada 

awal penelitian adalah 201, namun tidak seluruh data dapat digunakan 

oleh peneliti karena tidak lolos uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. Setelah peneliti melakukan proses eliminasi, maka 

diperoleh jumlah akhir yaitu 141 data yang dapat memenuhi seluruh 

kriteria uji asumsi klasik. Berikut merupakan tabel hasil statistik 

deskriptif dari 141 data sampel penelitian model persamaan 2: 
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Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif Model Persamaan 2 

 N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 
LV3 141 0,000 1,000 0,2911 0,38004 
KP 141 -0,013 0,173 0,0652 0,04124 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Variabel dependen model persamaan 2 pada penelitian ini adalah 

kinerja perusahaan (KP) yang diukur menggunakan proksi Return on 

Equity (ROE) dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak 

dengan total ekuitas perusahaan. Nilai minimum pada variabel kinerja 

perusahaan adalah -0,013 sedangkan nilai maksimumnya adalah 

0,173. Nilai rata-rata variabel input nilai wajar level 3 adalah sebesar 

0,0652 artinya sampel pada penelitian ini rata-rata dapat 

menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 6,52% dari total 

ekuitas yang dimiliki. Nilai standar deviasi variabel kinerja 

perusahaan pada model persamaan 2 penelitian ini adalah 0,04124. 

Variabel independen pada model persamaan 2 penelitian ini yaitu 

input nilai wajar level 3 yang diukur dengan membandingkan aset 

keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar level 3 dengan total 

nilai wajar aset keuangan perusahaan. Nilai minimum dan maksimum 

pada variabel ini adalah 0,000 dan 1,000. Nilai rata-rata variabel LV3 

adalah sebesar 0,2911 yang berarti bahwa sampel pada model 

persamaan 2 penelitian ini rata-rata mengklasifikasikan aset 

keuangannya pada nilai wajar level 3 sebesar 29,11% dari total aset 

keuangan yang diukur pada nilai wajar. Variabel LV3 memiliki nilai 

standar deviasi sebesar 0,38004. 
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4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan guna mengetahui apakah data-

data yang digunakan dalam model regresi terdistribusi dengan 

normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan Kolmogorov – Smirnov. Berikut merupakan 

tabel hasil uji normalitas awal: 

Tabel 4. 11 Uji Normalitas Awal Model Persamaan 2 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 
Residual 

.351 201 .000 .328 201 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Hasil uji normalitas awal yang ditampilkan pada tabel 4.11 

menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov adalah 

0,00 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa data penelitian 

belum lolos uji normalitas. Sehingga perlu dilakukan eliminasi 

pada data-data outliers supaya data penelitian dapat lolos uji 

normalitas. Berikut merupakan hasil uji normalitas yang telah 

memenuhi kriteria: 

Tabel 4. 12 Uji Normalitas setelah Normal Persamaan 2 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
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Unstandardized 
Residual 

.068 141 .200* .968 141 .002 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Tabel 4.12 menampilkan hasil uji normalitas model 

persamaan 2 dengan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0,200 atau lebih tinggi dari 0,05. Artinya, data 

penelitian pada model persamaan 2 telah terdistribusi secara 

normal dan telah memenuhi kriteria untuk lolos uji normalitas. 

4.2.2.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi perlu dilakukan guna melihat apakah 

terdapat korelasi antara kesalahan yang mengganggu pada uji 

sebelumnya dengan uji pada periode ini. Data dapat 

dikategorikan bebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin-

Watson berada diantara nilai dU dan 4-dU. Berikut merupakan 

tabel hasil uji autokorelasi model persamaan 2: 

Tabel 4. 13 Hasil Uji Autokorelasi Model Persamaan 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .183a .033 .026 .04070 1.936 
a. Predictors: (Constant), LV3 
b. Dependent Variable: KP 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Hasil uji autokorelasi yang ditampilkan pada tabel 4.13 

menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,936. Nilai dU 
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adalah 1,7391 dan nilai 4-dU adalah 2,2609. Artinya, nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,936 berada diantara 1,7391 dan 

2,2609 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada data model persamaan 2 penelitian ini. 

4.2.2.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan guna melihat apakah 

terdapat korelasi antar variabel independen yang sedang 

diteliti. Data penelitian dapat dikategorikan bebas dari 

multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih tinggi dari 0,10 

dan VIF lebih rendah dari 10. Berikut merupakan tabel hasil 

uji multikolinearitas model persamaan 2: 

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas Model Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .071 .004  16.413 .000   

LV3 -.020 .009 -.183 -2.191 .030 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: KP 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Tabel 4.14 menunjukkan nilai tolerance variabel 

independen LV3 lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF lebih 

rendah dari 10. Sehingga dapat diartikan bahwa data penelitian 

model persamaan 2 telah lolos uji multikolinearitas. 

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas diperlukan guna mengetahui apakah 

terdapat perbedaan variance antar residual pengamatan. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji glejser dengan 

kriteria lolos uji apabila nilai signifikansi tiap variabel > 0,05. 

Berikut merupakan tabel hasil uji heteroskedastisitas model 

persamaan 2: 

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .036 .002  15.483 .000   

LV3 -.008 .005 -.134 -1.599 .112 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: AbsRes_1 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.15 menunjukkan signifikansi variabel 

imdependen LV3 sebesar 0,112 atau lebih tinggi dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada data penelitian ini. 

4.2.3. Uji F (Model Fit) 

Uji F atau Uji Model Fit dilakukan guna mengetahui apakah model 

penelitian yang digunakan robust dan fit atau tidak. Model penelitian 

dapat dikategorikan robust dan fit apabila nilai signifikansi lebih rendah 

dari 0,05. Berikut merupakan tabel hasil Uji Model Fit model 

persamaan 2 pada penelitian ini: 
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Tabel 4. 16 Hasil Uji F Model Persamaan 2 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .008 1 .008 4.802 .030b 
Residual .230 139 .002   
Total .238 140    

a. Dependent Variable: KP 
b. Predictors: (Constant), LV3 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Tabel 4.16 menampilkan hasil uji dengan nilai signifikansi sebesar 

0,030 atau lebih rendah dari 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa 

model penelitian ini robust dan fit. 

4.2.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilakukan guna mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien 

determinasi model persamaan 2 pada penelitian ini dapat dilihat melalui 

nilai R Square karena hanya terdapat 1 variabel independen. Berikut 

merupakan tabel hasil koefisien determinasi model persamaan 2: 

Tabel 4. 17  Hasil Koefisien Determinasi Model Persamaan 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .183a .033 .026 .04070 
a. Predictors: (Constant), LV3 
b. Dependent Variable: KP 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Seperti yang ditampilkan pada tabel 4.17, nilai R2 pada penelitian ini 

adalah 0,033. Artinya variabel independen pada model persamaan 2 
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penelitian ini dapat menjelaskan 3,3% dari variabel dependen 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

penelitian ini. 

4.2.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji t. 

Berikut merupakan tabel hasil uji t model persamaan 2: 

Tabel 4. 18 Uji T Model Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Keterangan 

B Std. Error Beta Sig./2 Kesimpulan 

1 (Constant) .071 .004  16.413 .000   

LV3 -.020 .009 -.183 -2.191 .030 .015 Diterima 

a. Dependent Variable: KP 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

Keterangan: 

KP = Kinerja Perusahaan 

LV3 = Input Nilai Wajar Level 3 

Kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis model persamaan 2: 

a. Variabel input nilai wajar level 3 menghasilkan nilai signifikansi 

sebesar 0,030 dan koefisien beta sebesar -0,020. Hasil nilai yang 

tersebut lebih rendah dari 0,05 dan nilai koefisien beta negatif 

menandakan bahwa hipotesis 2 yang mengatakan bahwa input nilai 
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wajar level 3 berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan diterima. 

4.2.6. Pembahasan 

4.2.6.1. Pengaruh Input Nilai Wajar Level 3 terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Uji hipotesis untuk variabel input nilai wajar level 3 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,030 dan koefisien 

beta -0,020. Artinya, input nilai wajar level 3 berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi aset keuangan yang 

diklasifikasikan pada nilai wajar level 3 maka semakin rendah 

kinerja perusahaan yang diukur melalui Return on Equity. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

terdahulu oleh Chong et al. (2012), Yao et al. (2016), dan 

Zhang et al. (2019) yang menjelaskan bahwa bank dengan 

kinerja yang buruk cenderung melaporkan nilai wajar level 3 

yang lebih tinggi. Korelasi negatif ini dapat terjadi karena nilai 

wajar level 3 yang pengukurannya menggunakan diskresi 

manajer seringkali menjadi celah untuk melakukan tindakan 

oportunsitik maupun kecurangan. Sehingga, hal tersebut 

menjadi kesempatan bagi manajer untuk menutupi atau 

menyamarkan kinerja perusahaan yang buruk dengan cara 

melakukan mark-up pada nilai wajar aset keuangan level 3. 


