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     BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada penelitian menggunakan data dari semua perusahaan publik yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses dari sumber data yang 

digunakan periode 2015-2019. Hasil pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling selama periode pengamatan tahun 2015 – 2019 diperoleh 

sampel sebanyak 1.847 perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan lengkap 

beserta dengan catatan laporan keuangannya per 31 Desember 2019. Ada  sebanyak 

931 sampel dibuang atau dikeluarkan untuk memenuhi asumsi klasik, sehingga 

sampel yang digunakan sebanyak 916 sampel. Hasil statistik deskriptif dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:   

 

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif  
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SPREAD 916 8,534 24,658 16,729 4,149 
QLTY 916 -19,254 304,018 2,620 18,503 
CSR 916 0,087 0,717 0,341 0,119 
LEV 916 0,000 122,329 0,679 6,070 
SIZE 916 9,524 15,676 12,477 0,772 
Valid N (listwise) 916     

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 

 

Berdasarkan  tabel 4.1. diketahui bahwa variabel SPREAD memiliki nilai 

minimum 8,534 pada perusahaan PT. Grand Kartech 2018 dan nilai maksimum 

sebesar 24,658 pada perusahaan PT Sunson Textile Manufacturer 2015 dengan 

standar deviasi sebesar 4,149 dan nilai rata-rata sebesar 16,729. Semakin tinggi 
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asimetri informasi artinya lebih leluasanya manajer untuk mengatur informasi apa 

yang harus diungkapkan, sembunyikan, ditunda, atau diubah pada perusahaan. 

Variabel QLTY memiliki nilai minimum -19,254 pada perusahaan PT 

Kobexindo Tractors 2015 dan nilai maksimum sebesar 304,017 pada perusahaan 

Atlas Resources 2015 dengan standar deviasi sebesar 18,503 dan nilai rata-rata 

sebesar 2,620. Sehingga menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel adalah 

sebesar 2,62% yang artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki kualitas akrual 

tinggi.  

Variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 0,087 pada perusahaan PT 

Century Textile Industry dan maksimum sebesar 0,717 pada perusahaan PT 

Greenwood Sejahtera dengan standar deviasi sebesar 0,119 dan nilai rata-ratanya 

0,341. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan melakukan Pengungkapan 

Sukarela adalah sebesar 34,1% yang masih tergolong sedikit .  

Variabel LEV memiliki nilai minimum 0,00013 pada perusahaan Bukaka 

Teknik Utama 2019 dan nilai maksimum sebesar 122,329 pada perusahaan Chandra 

Asri Petrochemical 2015, dengan standar deviasi sebesar 6,070 dan nilai rata-rata 

sebesar 0,679. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari pada nilai rata-rata yang berarti data bersifat heterogen karena sebaran data 

yang bervariasi.  Rata-rata sebesar 0,679 menunjukkan bahwa rata-rata dari seluruh 

perusahaan yang menjadi sampel memiliki perbandingan antara total liabilitas dan 

total aset sebesar 67,9% yang artinya total aset yang dibiayai oleh hutang 

perusahaan lebih dari 50%, dimana jumlah aset yang dimiliki lebih sedikit 

dibandingkan total aset krediturnya.    
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Variabel SIZE memiliki nilai minimum sebesar  9,524 pada perusahaan 

Toba Pulp Lestari 2015 dan maksimum sebesar 15,676  pada perusahaan Bukaka 

Teknik Utama 2019, dengan standar deviasi sebesar 0,772 dan rata-rata sebesar 

12,383. Jadi berdasarkan nilai rata-ratanya 12,477 menunjukkan bahwa nilai rata-

rata variable size berada di antara nilai minimum dan maksimum, dimana nilai 

tersebut tidak memiliki selisih yang sangat berbeda.  Sehingga dapat dikatakan 

bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel memiliki jumlah aset yang cukup.  

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: Uji asumsi klasik 

dilakukan dengan tujuan supaya hasil regresi tidak bisa atau bebas dari error. 

 

4.2.1. Uji Normalitas 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Normalitas Awal  
 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,204 1847 0,000 0,593 1847 0,000 

Tests of Normality 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2021) 

 

Dilihat dari Tabel 4.2. diketahui bahwa pengujian untuk normalitas akhir 

dapat dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov sig. sebesar 0,000 < 0,05 dapat 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak normal. Maka dari sampel awal 
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yakni 1.847 sampel dilakukan penghilangan data tidak normal atau outlier dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Normalitas Akhir  
 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,057 916 0,060 0,963 916 0,000 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3. diatas diketahui bahwa pengujian untuk 

normalitas akhir setelah dilakukan pengurangan 931 data dapat dilihat dari nilai 

Kolmogorov-Smirnov sig. menjadi sebesar 0,060 > 0,05. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa data pada penelitian ini menjadi normal. 

 

4.2.2. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas yaitu uji untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance> 0,1, maka dipastikan tidak terjadi 

multikolinearitas. Berikut hasilnya: 

Tabel 4.4. 

 Hasil Pengujian Multikolinearitas   

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
QLTY 0.324 3.090 

CSR 0.998 1.002 

LEV 0.334 2.995 

SIZE 0.919 1.089 

      Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 
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Tabel 4.4. dapat diketahui 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 atau bebas dari 

multikolinearitas pada penelitian ini. 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

 Setelah uji multikolinearitas, kemudian masuk pada uji autokorelasi. 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 

dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Autokorelasi  

 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0.104a 0.011 0.006 4.136 1.918 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2022) 

 

Pada tabel 4.5. dapat dilihat ternyata hasil pengujian untuk autokorelasi sebesar 

1,918 (du = 1,89939 ; 4-DU = 2,10061) artinya model regresi di atas tidak terdapat 

masalah autokorelasi, karena angka DW-test berada di antara du tabel dan (4-du 

tabel).  

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Pada bagian ini membahas mengenai 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: 
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Tabel 4.6. 

Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas  

 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.364 1.208  3.613 0.000 

QLTY -0.003 0.004 0.029 0.826 0.409 

CSR -0.026 0.590 -0.001 -0.044 0.965 

LEV -0.003 0.002 -0.044 -1.323 0.186 

SIZE -0.066 0.095 -0.021 -0.691 0.490 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 

Berdasarkan tabel 4.6. dapat dilihat hasil pengujian heteroskedastisitas masing-

masing variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 (sig>0,05) 

sehingga dikatakan bahwa bebas heteroskedastisitas. 

4.3. Pengujian Model Fit  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Model Fit   

 
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 19.319 4 4.830 1.076 0.005b 

Residual 4089.627 911 4.489   
Total 4108.946 915    

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 

 

Dari tabel 4.7. tersebut diketahui nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, dan variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen. 
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4.4. Pengujian Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8.  

Hasil Uji  Koefisien Determinasi  

 
Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0.104a 0.011 0.006 4.136 1.918 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 

 

Dari tabel 4.8. diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,006 artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 0,6% 

sedangkan sisanya sebesar  97,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

4.5. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji T  

 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.432 2.355  8.676 0.000 

QLTY 0.007 0.008 0.029 0.507 0.612 

CSR -2.875 1.152 -0.082 -2.496 0.013 

LEV -0.055 0.039 -0.080 -1.403 0.161 

SIZE -0.216 0.186 -0.040 -1.167 0.244 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 

 

Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel QLTY sebesar 0,612 > 0,05 dengan nilai koefisien 0,007 sehingga artinya 
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Kualitas Akrual tidak berpengaruh terhadap Asimetri Informasi. Jadi hipotesis 

pertama pada penelitian ini ditolak. 

Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel CSR sebesar 0,013 < 0,05 dengan nilai koefisien -2,875 sehingga artinya 

Luas Pengungkapan Sukarela berpengaruh negatif terhadap Asimetri Informasi. 

Jadi hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. 

Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel LEV sebesar 0,161 > 0,05 dengan nilai koefisien -0,055 sehingga artinya 

leverage tidak berpengaruh terhadap Asimetri Informasi. Jadi hipotesis ketiga pada 

penelitian ini ditolak. 

Hipotesis 4 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel SIZE sebesar 0,244 > 0,05 dengan nilai koefisien -0,216 artinya Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Asimetri Informasi. Jadi hipotesis keempat 

pada penelitian ini ditolak. 

 

4.6. Pengujian Hipotesis Data Lengkap  

Peneliti juga melakukan pengujian hipotesis apabila menggunakan data 

lengkap tanpa memperdulikan uji normalitas, sehingga diperoleh hasil uji hipotesis 

menggunakan 1.847 sampel perusahaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.10. 

Hasil Uji T Data Lengkap 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -12.795 6.056  -2.113 0.035 

QLTY 0.023 0.033 0.22 0.692 0.489 

CSR -10.182 2.748 -0.086 -3.705 0.000 

LEV -0.013 0.097 -0.004 -0.131 0.896 

SIZE 0.426 0.482 0.021 0.884 0.377 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2022) 

Dari tabel 4.10. diatas dapat dilihat bahwa hasil uji hipotesis pada data lengkap 

memberikan hasil yang sama dengan data yang telah dieliminasi untuk memenuhi 

asumsi normalitas. Dimana hanya hipotesis dua yang diterima pada penelitian ini, 

yakni Luas Pengungkapan Sukarela terhadap Asimetri informasi. Hal ini 

menunjukkan hasil penelitian yang konsisten baik menggunakan data lengkap 

maupun data yang telah dieliminasi. 

4.7. PEMBAHASAN  

4.7.1. Pengaruh Kualitas Akrual dan Asimetri Informasi 

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas 

Akrual tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi, sehingga hipotesis awal 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas akrual yang ada untuk mencatat 

aktivitas keuangan pada periode berjalan namun transaksinya terjadi pada periode 

mendatang tidak berpengaruh terhadap terjadinya asimetri informasi. 

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Asifa (2019) dan Handayani (2021). Dengan kata lain laba yang menggambarkan 
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realitas yang ada sekalipun, peluang terjadinya asimetri informasi belum tentu 

mengalami peningkatan maupun penurunan. Tingkat terjadinya asimetri informasi 

akan tetap atau konstan. Adanya komponen discretionary accruals dalam kualitas 

akrual yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan secara oportunistik 

maupun manipulatif akan menyebabkan pemegang saham kurang 

mempertimbangkan pengaruh yang muncul dari diskresioner manajemen. Sehingga 

kualitas akrual tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. 

 

4.7.2. Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi 

Asimetri informasi terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih 

dibandingkan dengan pemegang saham sehingga dapat memanfaatkan kelebihan 

ini untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Salah satu cara untuk mengurangi 

asimetri informasi adalah dengan mengungkapkan lebih banyak informasi secara 

transparan. Dalam penelitian ini, hasil pengujian menunjukkan bahwa Luas 

Pengungkapan Sukarela berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Indriani (2013) dan Damayanti & Priyadi (2016), dimana pengungkapan informasi 

yang luas dapat membatasi sikap manajemen yang oportunis yang dapat merugikan 

pemegang saham. Semakin banyak informasi yang diungkapkan kepada para 

pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lainnya maka pemahaman 

mengenai kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan menjadi 

lengkap dan asimetri informasi antar pihak pengguna laporan keuangan pun 

menurun. 
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4.7.3. Pengaruh Tingkat Hutang (leverage) dan Asimetri Informasi 

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage yang 

diproksikan dengan Debt to Asset tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. 

Sehingga hasil analisis yang dilakukan tidak sejalan dengan (Shin & Oh, 2017) 

Dengan kata lain, leverage perusahaan tinggi justru tidak mempengaruhi terjadinya 

asimetri informasi.    

Tingkat hutang mencerminkan seberapa besar perusahaan bergantung pada 

kreditur dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dan perusahaan yang berada dalam 

kondisi extreme leverage cenderung sulit melepaskan diri dari beban hutang yang 

dimiliki (Sihaloho & Sitanggang, 2016). Sehingga perusahaan yang memiliki 

leverage yang tinggi wajib memenuhi kebutuhan informasi yang cukup memadai 

bagi kreditur. Maka mungkin bagi perusahaan yang memiliki tingkat hutang tinggi 

justru memberikan tambahan informasi yang diperlukan untuk menghilangkan 

keraguan pemegang saham (Yunita & Haryanto, 2006). Sehingga perusahaan yang 

memiliki leverage tinggi maupun tidak, tidak berpengaruh terhadap terjadinya 

asimetri informasi.  

4.7.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Asimetri Informasi 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang 

umumnya diukur dengan total ekuitas atau aset yang dimiliki perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap asimetri informasi. Jadi hipotesis keempat pada penelitian ini 

ditolak. 
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Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kusuma (2014) yang melaporkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap asimetri informasi. Hal ini menunjukkan bahwa aset besar maupun kecil 

yang dimiliki perusahaan tidak menjamin perusahaan akan lebih transparan dalam 

mengungkapkan informasi. Tidak semua perusahaan besar justru secara transparan 

memberikan pengungkapan informasi yang dapat mengurangi terjadinya asimetri 

informasi. Hal ini didukung oleh penelitian Agustian (2020) yang mengungkapkan 

bahwa semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar juga risiko dan 

tanggung jawab yang timbul. Sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap asimetri informasi. 
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