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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengujian statistik deskriptif 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari 

jumlah sampel nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel penelitian.  

Penelitian ini dilakukan dari periode 2015-2019 pada seluruh sektor 

perusahaan Go Public (kecuali sektor keuangan dan asuransi) yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor Keuangan dan Asuransi dikeluarkan dari 

sampel karena memiliki karakteristik akrual yang berbeda. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini awalnya berjumlah 1248 observasi. Namun, data sebanyak 38 

observasi harus dieliminasi untuk memenuhi uji asumsi klasik. Sehingga data 

yang dapat digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 1210 observasi. 

Pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan software  

IBM SPSS (Statistical Package For Social Science) version 23 for windows. 

Berikut hasil output statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan 

dalam penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel 4.1 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

  N Minimal Maksimal Rata-rata Standar Deviasi 

AHL 1210 0,000 1,000 0,619 0,316 

GDR 1210 0,000 0,670 0,101 0,154 

FOR 1210 0,000 1,000 0,366 0,482 

IND 1210 0,167 1,000 0,429 0,120 

FRE 1210 2,000 77,000 7,290 7,399 

OPN 1210 0,000 1,000 0,992 0,091 
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AKR 1210 0,005 0,394 0,073 0,059 

LEV 1210 0,001 9,600 0,530 0,563 

SZE 1210 22,377 33,495 28,929 1,686 

GRW 1210 -0,987 42,725 0,114 1,353 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 2021 

Tabel 4.1 menampilkan statistik deskriptif dari seluruh variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan tentang pola distribusi dari 

masing-masing variabel.  

Variabel keahlian manajerial (AHL) dalam penelitian ini diukur dengan 

persentase jumlah anggota CEO yang menjabat posisi yang sama di masa lalu 

sebagai anggota tim manajemen puncak pada perusahaan yang berbeda 

(Chemmanur et al., 2015). Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif 

selama periode pengamatan nilai rata-rata (mean) Keahlian Manajerial sebesar 

0,619. Nilai terendah (minimal) variabel Keahlian Manajerial sebesar 0,000 atau 

0% pada perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) pada tahun 2017 dan Nilai 

tertinggi (maksimal) variabel Keahlian Manajerial sebesar 1,000 atau 100% pada 

perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) tahun 2019. Nilai standar deviasi 

sebesar 0,316. Rata-rata keahlian manajerial sebesar 61,9% menunjukkan bahwa 

61,9% perusahaan sampel memiliki manajer yang mempunyai posisi yang sama di 

masa lalu sebagai anggota tim manajemen puncak pada perusahaan yang berbeda. 

Selanjutnya pada variabel gender (GDR) pengukurannya dilakukan 

dengan persentase diversitas gender (proporsi wanita dalam Dewan Komisaris) 

terhadap semua anggota Dewan Komisaris (Astuti, 2017). Berdasarkan hasil 

perhitungan statistik deskriptif selama periode pengamatan nilai terendah 

(minimal) variabel Gender sebesar 0,000 atau 0% yang dimiliki oleh perusahaan 

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tahun 2017 dan Nilai tertinggi (maksimal) 
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variabel Gender sebesar 0,670 atau 67% pada perusahaan PT Martina Berto Tbk 

(MBTO) tahun 2019. Nilai standar deviasi sebesar 0,154 dan nilai rata-rata (mean) 

Gender sebesar 0,101. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata jumlah 

gender pada seluruh sampel perusahaan hanya sebesar 10,1%. Nilai minimal 0% 

menunjukkan masih terdapat beberapa perusahaan sampel yang tidak terdapat 

diversitas gender pada dewan komisaris perusahaan tersebut. Artinya dewan 

komisaris pada perusahaan tersebut masih didominasi oleh homogenitas atau 

hanya terdapat dewan komisaris berjenis kelamin pria. 

Tabel 4.2 Statistik Frekuensi Variabel Kewarganegaraan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0,000 767 63,4 63,4 63,4 

1,000 443 36,6 36,6 100,0 

Total 1210 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder yang diolah. 2021 

Variabel kewarganegaraan (FOR) dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang memiliki anggota dewan direksi 

berkewarganegaraan asing diberi kode 1 dan yang tidak memiliki anggota direksi 

yang berkewarganegaraan asing diberi nilai 0 (Noorkhaista & Sari, 2017). 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif selama periode pengamatan nilai 

rata-rata (mean) Kewarganegaraan sebesar 0,366. Nilai terendah (minimal) 

variabel Kewarganegaraan sebesar diberi kode 0 dengan jumlah frekuensi 

sebanyak 767 perusahaan sampel dan Nilai tertinggi (maksimal) variabel 

Kewarganegaraan sebesar diberi kode 1 dengan jumlah frekuensi sebanyak 443 

perusahaan sampel. Nilai standar deviasi sebesar 0,482. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan memiliki dewan direksi berkewarganegaraan asing 
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hanya sebesar 36,6% atau sekitar 433 perusahaan sampel. sedangkan 767 

perusahaan sampel atau sekitar 63,4% merupakan perusahaan yang tidak memiliki 

dewan direksi berkewarganegaraan asing atau hanya terdiri atas dewan direksi 

domestik.  

Variabel Dewan Komisaris Independen (IND) diukur berdasarkan 

persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah komisaris yang ada pada 

suatu perusahaan (Liyanto & Hairul Anam, 2017). Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik deskriptif selama periode pengamatan nilai rata-rata (mean) Independensi 

Dewan Komisaris sebesar 0,429. Nilai terendah (minimal) variabel Independensi 

Dewan Komisaris sebesar 0,167 pada perusahaan PT. Surya Semesta Internusa 

Tbk (SSIA) tahun 2019. sedangkan Nilai tertinggi (maksimal) variabel 

Independensi Dewan Komisaris sebesar 1,000 pada perusahaan RMBA (PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk). Nilai standar deviasi sebesar 0,120. 

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata Independensi Dewan 

Komisaris pada seluruh sampel perusahaan yang diteliti sebesar 42,9%. Artinya 

rata-rata perusahaan sampel sudah mematuhi peraturan Otoritas jasa Keuangan No 

33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan 

publik menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris 

dua orang, maka satu diantaranya harus menjadi dewan komisaris independen. 

Sedangkan perusahaan dengan anggota dewan komisaris lebih dari dua orang, 

maka jumlah dewan komisaris independen minimal 30% dari total dewan 

komisaris. Sehingga nilai minimal sebesar 0,167 atau 16,7% menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa perusahaan sampel yang belum mematuhi peraturan tersebut. 
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Variabel frekuensi rapat komite audit (FRE) diukur dengan menghitung 

total rapat yang diselenggarakan komite audit dalam satu tahun. Berdasarkan hasil 

perhitungan statistik deskriptif selama periode pengamatan nilai terendah 

(minimal) variabel Frekuensi Rapat Komite Audit sebesar 2,000 pada perusahaan 

PT Pembangunan Graha Lestari Industri (PGLI) tahun 2017 dan Nilai tertinggi 

(maksimal) variabel Frekuensi Rapat Komite Audit sebesar 77,000 pada 

perusahaan PT. Timah Tbk (TINS) tahun 2019. Nilai standar deviasi sebesar 

7,399 dan nilai rata-rata (mean) Frekuensi Rapat Komite Audit sebesar 7,290. Hal 

ini menunjukkan bahwa dari seluruh sampel perusahaan memiliki rata-rata 

intensitas rapat yang dilakukan sebanyak 7-8 kali rapat. Menurut Piagam Komite 

Audit. dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 rapat harus 

diadakan secara berkala setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Artinya dalam 1 

(satu) tahun setidaknya komite audit mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali. 

Sehingga berdasarkan nilai minimal 2 pada perhitungan statistik deskriptif 

tersebut menandakan bahwa terdapat beberapa perusahaan sampel belum dapat 

memenuhi peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015. 

Tabel 4.3 Statistik Frekuensi Opini Audit 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0,000 10 0,8 0,8 0,8 

1,000 1200 99,2 99,2 100,0 

Total 1210 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Variabel Opini audit (OPN) diukur dengan menggunakan variabel 

dummy. Variabel dummy diberikan nilai 1 apabila opini audit yang diterbitkan 

adalah opini audit wajar tanpa pengecualian, dan diberi nilai 0 apabila opini audit 

yang diterbitkan wajar dengan pengecualian. Berdasarkan hasil perhitungan 
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statistik deskriptif selama periode pengamatan nilai rata-rata (mean) Opini Audit 

sebesar 0,992. Nilai terendah (minimum) variabel Opini Audit yang diberi kode 0 

sebesar 10 perusahaan sampel dan Nilai tertinggi (maksimum) variabel Opini 

Audit yang diberi kode 1 sebesar 1200 perusahaan sampel. Nilai standar deviasi 

sebesar 0,091. Artinya sebanyak 99,2% atau 1200 perusahaan sampel pada 

penelitian ini telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Sedangkan 

sisanya sebesar 0,8% atau 10 perusahaan merupakan perusahaan sampel yang 

mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian. 

Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Kualitas Akrual (AKR). 

Pengukuran kualitas akrual pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Dechow dan Dichev (2002) yang telah dimodifikasi oleh 

McNichols (2002). Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif selama 

periode pengamatan nilai rata-rata (mean) Kualitas Akrual sebesar 0,073. Kualitas 

Akrual terendah (minimal) sebesar 0,005 pada perusahaan PT Telkom Indonesia 

Tbk (TLKM) tahun 2016 dan Kualitas Akrual tertinggi (maksimal) sebesar 0,394 

pada perusahaan PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) tahun 2015. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,059. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa 

rata-rata kualitas akrual yang dilaporkan oleh perusahaan sampel sebesar 7,3%. 

Semakin kecil adanya tingkat kesalahan dalam mengestimasi kualitas akrual maka 

akan semakin baik tingkat Kualitas Akrual yang dihasilkan. Artinya, nilai 

terendah standar deviasi residual sebesar 0,005 menunjukkan bahwa laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) di 

tahun 2015 telah menunjukkan kualitas akrual yang tinggi dengan kesalahan 

dalam mengestimasi kualitas akrual yang rendah. Sedangkan, perusahaan PT Ace 
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Hardware Indonesia Tbk (ACES) di tahun 2015 memiliki standar deviasi residual 

yang tinggi yaitu sebesar 0,394 menunjukkan bahwa laporan keuangan yang 

disajikan pada perusahaan PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) memiliki 

kualitas akrual yang rendah dan memiliki tingkat kesalahan mengestimasi yang 

tinggi. 

Leverage (LEV) adalah rasio total hutang terhadap total asset. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif selama periode pengamatan nilai 

rata-rata (mean) Leverage sebesar 0,530. Nilai terendah (minimal) variabel 

Leverage sebesar 0,001 yang salah satunya terdapat pada perusahaan PT Tjiwi 

Kimia Tbk (TKIM) tahun 2019 dan Nilai tertinggi (maksimal) variabel Leverage 

sebesar 9,600 pada perusahaan PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) tahun 2018. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,563. Nilai rata-rata leverage sebesar 0,530 kali. artinya 

perusahaan sampel memiliki tingkat hutang sebesar 53% dari total aktiva yang 

dimiliki. Nilai maksimal leverage pada perusahaan menunjukkan semakin 

tingginya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan sampel. 

Ukuran perusahaan (SIZE) adalah besarnya suatu perusahaan yang 

diukur berdasarkan logaritma natural dari total aset. Berdasarkan hasil 

perhitungan statistik deskriptif selama periode pengamatan nilai terendah 

(minimal) variabel Ukuran Perusahaan sebesar 22,377 (Rp 5,224,504,957) artinya 

terdapat perusahaan yang berukuran kecil yaitu pada perusahaan PT. Zebra 

Nusantara Tbk (ZBRA) tahun 2018 dan Nilai tertinggi (maksimum) variabel 

Ukuran Perusahaan sebesar 33,495 (Rp 351,958,000,000,000) artinya terdapat 

perusahaan yang berukuran besar yaitu pada PT Astra International Tbk (ASII) 
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tahun 2019 dengan nilai rata-rata (mean) ukuran Perusahaan sebesar 28,929 dan 

Nilai standar deviasi sebesar 1,686. 

Pertumbuhan perusahaan (GRW) adalah kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan laba perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif 

selama periode pengamatan nilai rata-rata (mean) Pertumbuhan Perusahaan 

sebesar 0,114. Nilai terendah (minimal) variabel Pertumbuhan Perusahaan sebesar 

-0,987 pada perusahaan JKSW (PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk) tahun 2018 

dan Nilai tertinggi (maksimal) variabel Pertumbuhan Perusahaan sebesar 42,725 

pada perusahaan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) tahun 2017. Nilai standar 

deviasi sebesar 1,353. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa secara 

rata-rata Perusahaan dapat mengalami pertumbuhan berdasarkan sampel 

perusahaan pada penelitian ini sebesar 11,4%. Semakin tinggi pertumbuhan 

penjualan artinya semakin tinggi tingkat penjualan tahun ini dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Sebaliknya semakin rendah tingkat pertumbuhan perusahaan 

pada tahun ini maka akan semakin rendah pula tingkat penjualan tahun ini 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah hasil regresi yang dilakukan sudah terbebas dari gejala yang dapat 

mengganggu hasil regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. 
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4.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi yang 

didapatkan adanya korelasi pada variabel bebas. Pengujian terhadap ada atau 

tidaknya multikolinieritas yaitu dapat memakai nilai Tolerance dan metode VIF 

(Variance Inflation Factor). Nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka data 

dari variabel-variabel independen tidak terjadi Multikolinearitas (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 AHL 0,937 1,068 

GDR 0,968 1,033 

FOR 0,935 1,070 

IND 0,981 1,019 

FRE 0,901 1,110 

OPN 0,981 1,020 

LEV 0,987 1,013 

SZE 0,841 1,189 

GRW 0,996 1,004 

GRW 0,996 1,004 

a. Dependent Variable: AKR 

Sumber: Data sekunder yang diolah. 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai tolerance seluruh variabel > 

0,10 dan nilai VIF seluruh variabel independen <10 maka dapat diasumsikan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada semua variabel independen yang ada 

atau bebas multikolinearitas. 

4.2.2 Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas). 
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Heteroskedastisitas diuji menggunakan uji Glejser yaitu mengkorelasikan 

antar absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi mengandung 

heteroskedastisitas dan sebaliknya non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 

Pada penelitian ini data awal yang digunakan belum lolos uji 

heteroskedasitas. hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedasitas Awal 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
0,048 0,026  1,843 0,066 

AHL 0,000 0,004 -0,002 -0,060 0,952 

GDR -0,001 0,008 -0,005 -0,178 0,858 

FOR -0,003 0,003 -0,036 -1,221 0,222 

IND 0,032 0,010 0,089 3,108 0,002 

FRE 0,000 0,000 -0,037 -1,244 0,214 

OPN 0,006 0,014 0,012 0,408 0,683 

LEV 0,000 0,002 -0,007 -0,231 0,818 

SZE -0,001 0,001 -0,025 -0,815 0,415 

GRW 0,000 0,001 0,005 0,182 0,856 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa variabel yang nilai 

sig nya masih dibawah batas nilai sig 0,05 atau (5%) sehingga masih mengandung 

gejala heteroskedasitas. Oleh karena itu dilakukan eliminasi terhadap data yang 

outlier untuk mengatasi gejala heteroskedasitas tersebut sehingga data dapat 

dikatakan bebas dari gejala heteroskedasitas dan nilai sig lebih besar dari 0,05 

(5%). Jumlah sampel yang dieliminasi sebanyak 38 perusahaan. Sehingga dapat 
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yang dapat dijadikan sampel sebanyak 1210 perusahaan. Berikut hasil uji 

heterokedasitas setelah lolos dari gejala heterokedasitas: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Normal 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

AHL 0,000 0,004 0,003 0,094 0,925 

GDR -0,008 0,008 -0,029 -0,995 0,320 

FOR -0,004 0,003 -0,043 -1,432 0,152 

IND 0,018 0,010 0,052 1,793 0,073 

FRE 0,000 0,000 -0,044 -1,464 0,144 

OPN 0,005 0,013 0,010 0,352 0,725 

LEV -0,001 0,002 -0,008 -0,270 0,787 

SZE -0,001 0,001 -0,049 -10,577 0,115 

GRW 0,000 0,001 0,006 0,217 0,828 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji lebih 

besar dari 0,05 (5%) atau tidak mengandung heteroskedastisitas. Artinya tidak ada 

korelasi antara besarnya data residual sehingga data diperbesar tidak 

menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula. 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi perlu digunakan untuk menentukan apakah di dalam 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun t 

dengan kesalahan pengganggu pada tahun t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi 

dilakukan dengan metode Durbin Watson (DW-Test). Dalam penelitian ini dengan 

melihat nilai Durbin Watson dalam tabel pengambilan keputusan. Hasil uji ini 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .141a .020 .012 .058887 1.922 

a. Predictors: (Constant), GRW, GDR, SZE, LEV, IND, OPN, FOR, AHL, FRE 

b. Dependent Variable: AKR 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test), bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,922. Nilai ini apabila 

dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin Watson menggunakan tarif 

signifikansi 5%, jumlah sampel 1210 (n), dan jumlah variabel 9 (k=9). Nilai DU 

dan DL diperoleh pada tabel Durbin Watson dan hasilnya nilai Du = 1,918 ,  nilai 

DL = 1,891 , nilai 4-DU = 2,082 dan nilai 4-DL = 2,109. Diketahui bahwa Nilai 

Dw 1,922 berada di antara dU dan 4-dU atau dU < Dw < 4-dU (1,918 < 1,922 < 

2,082) sehingga penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi. 

 

4.2.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar atau seberapa baik 

variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian ini 

dapat dilihat berdasarkan nilai Adjusted R Square. Berikut hasil koefisien 

determinasi: 
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Tabel 4.8 Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,119a 0,014 0,007 0,03765 

a. Predictors: (Constant), GRW, FOR, FRE, LEV, OPN, GDR, IND, AHL, SZE 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Nilai adjusted R Square sebesar 0,014 menunjukkan bahwa 1,4% 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan sisanya 

sebesar 98,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian. 

 

4.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah semua uji asumsi klasik 

terpenuhi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan secara 

bersamaan (simultan) dan parsial untuk dapat mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap dependen baik secara simultan maupun secara parsial. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji t. 

 

4.3.1. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis semua variabel digunakan sebagai berikut: 

1. Jika tingkat signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika tingkat signifikan lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 0,084 9 0,009 2,697 0,004b 

Residual 4,161 1200 0,003   

Total 4,245 1209    

a. Dependent Variable: AKR 

b. Predictors: (Constant), GRW, GDR, SZE, LEV, IND, OPN, FOR, AHL, FRE 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.8 uji F menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 

2,697 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antara Keahlian Manajerial (X1), Gender (X2), 

Kewarganegaraan (X3), Independensi Dewan Komisaris (X4), Frekuensi Rapat 

Komite Audit (X5), Opini Audit (X6) secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap Kualitas Akrual (Y) dengan variabel kontrol Ukuran 

Perusahaan (K1), Leverage (K2), dan Pertumbuhan Perusahaan (K3). 

 

4.3.2. Uji t 

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel independen (Keahlian Manajerial (X1), Gender (X2), 

Kewarganegaraan (X3), Independensi Dewan Komisaris (X4), Frekuensi Rapat 

Komite Audit (X5), Opini Audit (X6) secara individu berpengaruh terhadap 

Kualitas Akrual (Y) dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan (K1), Leverage 

(K2), dan Pertumbuhan Perusahaan (K3). Masing-masing variabel dikatakan 

berpengaruh signifikan apabila mempunyai nilai sig < 0,05. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Sig./2 KET 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0,134 0,035  3,865 0,000 0,000  

AHL -0,006 0,006 -0,031 -1,037 0,300 0,150 DITOLAK 

GDR -0,010 0,011 -0,027 -0,916 0,360 0,180 DITOLAK 

FOR -0,005 0,004 -0,045 -1,513 0,131 0,151 DITOLAK 

IND 0,026 0,014 0,053 1,834 0,067 0,034 DITERIMA 

FRE -0,000422 0,000241 -0,053 -1,750 0,080 0,040 DITOLAK 

OPN -0,033 0,019 -0,050 -1,740 0,082 0,041 DITOLAK 

LEV 0,006 0,003 0,058 2,003 0,045 0,023  

SZE -0,001 0,001 -0,034 -1,080 0,281 0,140  

GRW 0,002 0,001 0,049 1,704 0,089 0,045  

a. Dependent Variable: AKR   

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.9 pada kolom signifikansi dapat diketahui hubungan 

antara masing-masing variabel X terhadap variabel Y yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Pengaruh Keahlian Manajerial terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa keahlian manajerial 

mempunyai nilai koefisien regresi beta negatif = -0,006 dan nilai t hitung sebesar -

1,037 dengan signifikansi sebesar 0,150 lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. 

Dengan demikian. hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “keahlian 

manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas akrual” ditolak. 

2) Pengaruh Gender terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa gender mempunyai nilai 

koefisien regresi beta negatif = -0,010 dan nilai t hitung sebesar -0,916 dengan 

signifikansi sebesar 0,180 lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian. 
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hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “diversitas gender dalam dewan 

komisaris memiliki pengaruh terhadap kualitas akrual” ditolak 

3) Pengaruh Kewarganegaraan terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa kewarganegaraan 

mempunyai nilai koefisien beta negatif = -0,005 dan nilai t hitung sebesar -1,513 

dengan signifikansi sebesar 0,151 lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan 

demikian secara parsial hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

“kewarganegaraan berpengaruh terhadap kualitas akrual” ditolak. 

4) Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa independensi dewan 

komisaris mempunyai nilai koefisien regresi beta positif = 0,026 dan nilai t hitung 

sebesar 1,834 dengan signifikansi sebesar 0,034 kurang dari taraf signifikan yaitu 

0,05. Dengan demikian. secara parsial hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 

“independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas akrual” 

diterima. 

5) Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa frekuensi rapat komite 

audit mempunyai nilai koefisien regresi beta negatif = -0,000422 dan nilai standar 

eror 0,000241. Nilai t hitung diperoleh dengan cara membagi antara nilai 

koefisien regresi dengan nilai standar eror sehingga mendapatkan nilai t hitung 

sebesar -1,750 dengan signifikansi sebesar 0,040 kurang dari taraf signifikan yaitu 

0,05. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “frekuensi 

rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas akrual” ditolak. 

 



82 

 

 
 

6) Pengaruh Opini Audit terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa opini audit mempunyai 

nilai koefisien regresi beta negatif = -0,033 dan nilai t hitung sebesar -1,740 

dengan signifikansi sebesar 0,041 kurang dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan 

demikian, secara parsial hipotesis keenam yang menyatakan bahwa “Kualitas 

akrual perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian lebih tinggi daripada 

perusahaan yang tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian” ditolak.  

7) Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa leverage mempunyai 

nilai koefisien beta = 0,006 dan nilai t hitung sebesar 2,003 dengan signifikansi 

sebesar 0,023 kurang dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian, secara 

parsial leverage berpengaruh terhadap kualitas akrual. 

8) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai nilai koefisien regresi beta negatif = -0,001 dan nilai t hitung sebesar 

–1,080 dengan signifikansi sebesar 0,140 lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. 

Dengan demikian, secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kualitas akrual. 

9) Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa pertumbuhan 

perusahaan mempunyai nilai koefisien regresi beta = 0,002  dan nilai t hitung 

sebesar 1,704 dengan signifikansi sebesar 0,045 kurang dari taraf signifikan yaitu 

0,05. Dengan demikian, secara parsial pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap kualitas akrual.  
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4.4. Pembahasan 

4.4. Pengaruh Keahlian Manajerial terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

variabel keahlian manajerial yang diukur menggunakan persentase jumlah 

anggota CEO yang menjabat posisi yang sama di masa lalu sebagai anggota tim 

manajemen puncak pada perusahaan yang berbeda mempunyai nilai koefisien beta 

negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,150 lebih dari 0,05. Artinya. variabel 

keahlian manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas akrual. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afia & Arifah 

(2020) dan Hassan & Nahandi (2015) yang menyatakan bahwa keahlian 

manajerial tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laba. Hal ini 

dikarenakan semakin tingginya tingkat keahlian yang dimiliki seorang manajer 

akan membuat manajer tersebut memilih untuk berani mengambil risiko dan 

menantang diri untuk memilih proyek-proyek yang bernilai besar dengan harapan 

akan memiliki dampak yang besar bagi perusahaan tersebut. Akan tetapi keahlian 

yang dimiliki dan penilaian yang baik atas proyek yang diambil tersebut belum 

tentu akan mengurangi tingkat ketidakpastian yang mungkin saja terjadi atas 

aliran kas masa depan terhadap proyek tersebut. 

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Waskito 

(2011), Demerjian (2013), Jiang et al (2014), dan Sales (2015) menyatakan bahwa 

keahlian manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas akrual. 

Diskresi yang dilakukan oleh CEO terkait komponen akrual akan mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan suatu perusahaan (Richardson et al., 2005). Demerjian 
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(2013) semakin baik kemampuan yang dimiliki manajer maka akan semakin baik 

estimasi terhadap nilai akrual perusahaan.  

 

4.4.2 Pengaruh Gender terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan hasil uji regresi diatas menunjukkan bahwa variabel gender 

yang diukur berdasarkan persentase diversitas gender (proporsi wanita dalam 

Dewan Komisaris) terhadap semua anggota Dewan Komisaris mempunyai nilai 

koefisien beta negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,180 lebih dari 0,05. Hal 

tersebut berarti posisi wanita dalam jajaran dewan komisaris tidak memiliki 

pengaruh terhadap kualitas akrual.  

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Barua (2010), 

Yasser (2012), Novilia & Nugroho (2016), dan Elisabeth & Soenarno (2019) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria terhadap kualitas 

laba. Sedikitnya porsi wanita dalam jajaran dewan komisaris menyebabkan 

kurang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yasser (2012) menyatakan 

bahwa keberadaan wanita dalam jajaran eksekutif hanya sekedar formalitas 

adanya diversitas gender pada perusahaan yang terdapat di Pakistan. Novilia & 

Nugroho (2016) juga menyatakan bahwa dewan komisaris wanita di dalam suatu 

perusahaan jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan dewan komisaris 

pria sehingga diversitas gender dalam jajaran dewan komisaris tidak berpengaruh 

signifikan. 

Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Francis (2015), Ernst & Young (2009), dan Catalyst (2004) dimana semakin 

tinggi tingkat diversitas gender pada dewan di suatu perusahaan maka akan 
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semakin baik kualitas kinerjanya jika dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki tingkat diversitas gender pada dewan yang rendah atau kelompok dewan 

yang homogen.  

 

4.4.3. Pengaruh Kewarganegaraan terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa variabel 

kewarganegaraan yang diukur menggunakan variabel dummy dimana perusahaan 

yang memiliki anggota dewan direksi berkewarganegaraan asing diberi kode 1 

dan yang tidak memiliki anggota direksi yang berkewarganegaraan asing diberi 

nilai 0. memiliki nilai koefisien regresi beta positif dan signifikansi sebesar 0,151 

lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. Artinya semakin banyak dewan direksi asing 

tidak mempengaruhi kualitas akrual. 

Berdasarkan Teori Eselon Atas (Upper Echelon Theory) menyatakan 

bahwa strategi dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan dipengaruhi oleh 

karakteristik dari top management yang ada diperusahaan tersebut. Teori ini 

menjelaskan bahwa adanya diversitas demografi pada anggota dewan direksi akan 

memberikan wawasan yang lebih luas dan dapat membantu pemecahan masalah 

yang dialami perusahaan sehingga akan berpengaruh kepada efektivitas dan 

efisiensi dalam menentukan kebijakan perusahaan. Adanya dewan direksi 

berkebangsaaan asing akan memberikan keterbukaan informasi dengan harapan 

keputusan yang diambil oleh anggota dewan perusahaan lebih kreatif dan inovatif 

sehingga meningkatkan kredibilitas dan kualitas laba perusahaan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carter et al. (2003), Oxelheim 

& Randoy (2003), Ararat et al. (2010), Kim & Rasheed (2014) dan Kristina & 



86 

 

 
 

Wiratmaja (2018) yang menyatakan bahwa keberagaman kewarganegaraan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan informasi akuntansi yang 

dimiliki sehingga berdampak pada kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan.  

Akan tetapi, dalam penelitian ini menyatakan bahwa ternyata diversitas 

kewarganegaraan pada jajaran dewan direksi tidak mempengaruhi kualitas laba. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah et al., 

(2020) yang menyatakan bahwa foreign diversity tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Hal ini dikarenakan data penelitian ini, jumlah perusahaan sampel 

yang memiliki direksi asing masih sedikit, dimana rata-rata diversitas 

kewarganegaraan hanya terdapat pada perusahaan yang berasal dari luar 

Indonesia. 

 

4.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dijelaskan bahwa variabel 

Komisaris Independen yang diukur dengan persentase jumlah komisaris 

independen terhadap jumlah komisaris yang ada pada suatu perusahaan 

mempunyai nilai koefisien regresi beta positif dengan signifikansi sebesar 0,034 

kurang dari nilai alpha 0,05. Artinya. komisaris independen secara parsial 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas akrual. Untuk menghindari adanya 

kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan, diperlukan adanya 

pihak di eksternal perusahaan yaitu Komisaris Independen. Peran pihak Komisaris 

Independen dalam melakukan pengawasan, dapat mempengaruhi kualitas 

penyajian laporan laba perusahaan (Boediono, 2005).  
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Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dechow et al. 

(1996), Chtourou (2001) dan Dewi & Nugrahanti (2017) yang menyatakan bahwa 

Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan dan kualitas labanya. Hal ini disebabkan karena Dewan Komisaris 

merupakan titik puncak pada sistem pengawasan dan memiliki tugas sebagai 

controller dalam penyajian dan pengesahan laporan keuangan perusahaan. Oleh 

karena itu, diperlukan Komisaris Independen untuk melindungi kepentingan 

pemegang saham minoritas dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat. 

Adanya Komisaris Independen dalam suatu perusahaan akan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi aktivitas operasional suatu perusahaan. Sikap Komisaris 

Independen yang tidak memihak dalam melakukan pengawasan mendorong 

integritas laporan keuangan yang disajikan dan mengurangi manipulasi laba. 

Semakin banyaknya Komisaris Independen akan mempengaruhi tingkat 

konservatisme akuntansi dan menerapkan corporate governance dengan tujuan 

untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan dan meningkatkan agar 

berjalan sesuai dengan harapan para stakeholder. Watts (2003) menyatakan bahwa 

implementasi prinsip akuntansi yang konservatif dapat menghindari perilaku 

oportunistik bagi manajemen yang akan berpengaruh terhadap kualitas laba yang 

lebih baik.  

Disisi lain, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Paulus (2012) dimana Komisaris Independen tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba. 
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4.4.5. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

frekuensi rapat komite audit mempunyai nilai koefisien regresi beta = -0,000422 

dan nilai signifikansi sebesar 0,040 kurang dari taraf signifikan yaitu 0,05. 

Artinya, frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas 

akrual. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas yang tinggi pada rapat Komite 

Audit berpengaruh terhadap kualitas akrual yang dihasilkan. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xie (2003) 

dan Nasution & Setiawan (2007) menyatakan bahwa intensitas rapat yang tinggi 

yang dilakukan oleh Komite Audit akan mempengaruhi kelolaan akrual 

perusahaan yang makin kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah koefisien 

negatif yang signifikan. Selain itu, Larasati dan Mulyana (2021) menyatakan 

bahwa semakin sering rapat yang dilakukan oleh Komite Audit berpengaruh 

positif terhadap absolute discretionary accrual yang berarti akan semakin 

menurunkan kualitas laba pada suatu perusahaan. 

Akan tetapi, hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vafeas (2005), Mutmainnah & Wardhani (2013), Sari & Indarto 

(2018) yang mengemukakan bahwa intensitas pertemuan dan pengawasan komite 

audit yang tinggi terbukti secara langsung dapat meminimalisir tingkat 

manajemen laba sehingga kualitas laba yang dilaporkan akan lebih transparan. 

 

4.4.6. Pengaruh Opini Audit terhadap Kualitas Akrual 

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa opini 

audit mempunyai nilai koefisien regresi beta negatif -0,033 dan nilai signifikansi 
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sebesar 0,041 kurang dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian, 

pemberian opini audit wajar tanpa pengecualian seharusnya dapat meningkatkan 

kualitas laba suatu perusahaan. Namun, hal tersebut akan berbeda jika perusahaan 

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai 

going concern. 

Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas going concern 

artinya perusahaan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku akan tetapi perusahaan mempunyai suatu hal yang dapat 

mempengaruhi keberlanjutan perusahaannya. Hal tersebut menjadikan investor 

berhati-hati dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut dan 

berdampak pada kinerja perusahaan dan kualitas laba yang dilaporkan. Penelitian 

ini sejalan dengan Kasillia (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

mendapatkan opini audit qualified memberikan pengaruh negatif terhadap 

integritas laporan keuangan yang dilaporkan.  

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian tidak dapat langsung 

disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas laba yang baik. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang relevan dengan pemberian 

opini wajar tanpa pengecualian. Sebagai contoh kasus Enron, Toshiba, Walt 

Disney, dan WorldCom yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada 

laporan keuangannya. Akan tetapi dalam kurun beberapa tahun terkuak bahwa 

perusahaan tersebut ternyata melakukan manipulasi laba dan melakukan 

kerjasama dengan pihak auditor untuk memberikan opini audit tanpa 

pengecualian. 
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4.4.7. Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa leverage mempunyai 

nilai koefisien regresi beta positif = 0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,023 

kurang dari taraf signifikan yaitu 0,05. Artinya, semakin besar rasio leverage akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas akrual. 

Leverage merupakan kewajiban finansial yang bersifat tetap dan 

dikeluarkan secara periodik oleh perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi pada 

suatu perusahan akan memutuskan untuk menggunakan pendanaan eksternal 

dibandingkan pendanaan internal. Tingkat leverage yang tinggi tidak akan 

menjadikan perusahaan tersebut berpotensi mengalami kebangkrutan. Jika utang 

perusahaan dapat dimanfaatkan secara baik maka dapat memungkinkan 

perusahaan tersebut justru memperoleh laba yang lebih besar. Tingkat leverage 

yang tinggi akan memotivasi para manajemen untuk bekerja lebih giat dalam 

meningkatkan kinerja perusahaannya untuk dapat melunasi utang-utangnya. 

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari 

(2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi tidak menjadikan kualitas laba yang 

dilaporkan menjadi rendah. Pengelolaan utang yang baik akan menghindari 

perusahaan dari manajemen laba. Selain itu, pengelolaan keuangan yang 

dilakukan oleh manajemen dapat menjadikan perusahaan stabil sehingga kualitas 

laba yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.  
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4.4.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai nilai koefisien regresi beta negatif = -0,001 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,140 lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian, variabel 

kontrol ukuran perusahaan tidak dapat memberikan pengaruh keahlian manajerial, 

gender, kewarganegaraan, independensi komisaris, frekuensi rapat komite audit, 

dan opini audit terhadap kualitas akrual. 

Berdasarkan data pada penelitian ini, sampel perusahaan yang digunakan 

memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa besar kecilnya 

perusahaan tidak akan mempengaruhi kualitas akrual yang dihasilkan. Sejalan 

dengan penelitian Marliyana & Khafid (2017), Ginting (2017), dan Lukani (2013) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba perusahaan. Hal ini dikarenakan besar kecilnya suatu perusahaan tidak bisa 

dianggap memberikan dampak pada laba yang dihasilkan. Pernyataan tersebut 

dipercaya bahwa perusahaan yang berukuran besar akan selalu sehat dan stabil.  

Ada banyak kemungkinan yang terjadi suatu perusahaan dikategorikan berukuran 

besar.  

Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproksikan berdasarkan dengan 

asset. Dimana komposisi aset adalah utang dan modal. Sehingga perusahaan 

dengan ukuran besar belum menjamin bahwa keuntungannya juga tinggi. 

Perusahaan tersebut dikategorikan berukuran besar dimungkinkan karena 

komposisi hutangnya lebih banyak, yang mengakibatkan tingginya beban bunga 

yang besar sehingga akan menimbulkan adanya risiko yang besar pada perusahaan 

tersebut. 
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Penelitian tersebut bertolak belakang dengan Dechow & Dichev (2002), 

Francis et al (2008), dan Nurmayanti (2020) menyatakan bahwa perusahaan 

berukuran besar memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam melaporkan kualitas 

akrualnya dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. 

 

4.4.9 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH) terhadap Kualitas Akrual 

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukan bahwa pertumbuhan 

perusahaan mempunyai nilai koefisien regresi beta positif = 0,002 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,045 kurang dari taraf signifikan yaitu 0,05. Artinya, variabel 

kontrol pertumbuhan perusahaan (growth) memberikan pengaruh pada variabel 

keahlian manajerial, gender, kewarganegaraan, independensi komisaris, frekuensi 

rapat komite audit, dan opini audit terhadap kualitas akrual. 

Pertumbuhan perusahaan adalah indikator yang menggambarkan 

kapasitas perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian perusahaan tersebut 

(Suastini et al., 2016). Rasio growth dihitung dengan cara mengurangi sales 

periode sekarang dengan periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan sales 

periode sebelumnya. 

Pertumbuhan laba yang positif pada suatu perusahaan diyakini memiliki 

kecenderungan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Pendapatan laba 

yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan perusahaan seperti 

operasional, pembagian deviden kepada investor, dan membayar hutang kepada 

para kreditor. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2014) 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan semakin kecil 
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pula dorongan manajer untuk melakukan manajemen laba. Pertumbuhan 

penjualan yang meningkat justu akan mengurangi tingkat praktik manipulasi laba 

yang dilakukan oleh manajer, sehingga laba yang dihasilkan akan lebih akurat dan 

transparan dan kualitas laba yang dihasilkan pun akan lebih tinggi. 

Hal tersebut bertolak belakang oleh penelitian yang dilakukan oleh Evita 

(2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba, dikarenakan kualitas laba tidak bisa hanya dilihat dari 

pertumbuhan penjualannya saja, akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi 

sebagai contoh liabilitas dan ekuitasnya. 

  


