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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini diseleksi dengan metode Purposive Sampling. Penelitian ini 

mensyaratkan beberapa kriteria dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 349 

perusahaan yang memenuhi kriteria. Adapun prosedur pemilihan sampel dapat 

dilihat pada Tabel 4.1

TABEL 4.1
PROSES PENGAMBILAN SAMPEL

NO URAIAN SAMPEL
1 Total perusahaan yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2015
1458

2 Perusahaan bukan Manufaktur (1056)
3 Perusahaan dengan data yang

tidak lengkap
(6)

4 Data Outlier (47)
Total Penelitian 3 Tahun 349

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriftif menggambarkan jumlah pengamatan, nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen. Data 

ini digunakan untuk melihat penyebaran data variabel-variabel yang digunakan. 

Berikut adalah data statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diujikan.
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TABEL 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

AI 349 ,01 ,33 ,1570 ,06115
QA 349 ,00 1,00 ,4441 ,49758
TENURE 349 1,00 3,00 1,9198 ,80899
SIZE

349
364126854

88
245435000000

000
89813095531

70,34
25304045192

798,324
KomA 349 ,00 1,50 ,7430 ,37457
Valid N 
(listwise)

349

Sumber : data olahan

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dilihat bahwa data yang valid selama periode 

tahun 2013- 2015 adalah sebanyak 349 data. Variabel asimetri informasi yaitu 

sebagai variabel dependen yang diukur dengan spread dari harga bid dan ask, 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1570 dari nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai 

maksimum 0,33. Hal ini berarti bahwa asimetri yang terjadi antara investor dan 

manajemen relativ tidak besar

Kualitas audit sebagai variabel independen yang diukur dengan melihat 

perusahaan yang diaudit menggunakan KAP Big four dan non Big four. Nilai 1 

mengindikasikan perusahaan menggunakan KAP Big four, sedangkan nilai 0 

QA

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid ,00 194 55,6 55,6 55,6

1,00 155 44,4 44,4 100,0

Total 349 100,0 100,0
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mengidikasikan perusahaan menggunakan KAP Non Big four. Adapun nilai rata-

rata kualitas audit sebesar 0,4441 dari nilai minimum sebesar 0 dan nilai 

maksimum 1,00. Hal ini berarti hampir separuh dari perusahaan manufaktur di 

Indonesia dari tahun 2013 – 2015 menggunakan KAP Big four.

Tenure audit sebagai variabel independen yang menggambarkan lamanya

perikatan oleh KAP yang sama terhadap sebuah perusahaan memiliki memiliki 

nilai rata-rata sebesar 1,9198 dari nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai 

maksimum 3,00. Artinya rata – rata perusahaan manufaktur memiliki masa 

perikatan yang panjang dengan KAP atau lebih dari satu tahun.

Ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang dilihat dari total aset 

yang dimiliki perusahaan selama setahun, memiliki nilai minimum sebesar

36.412.685.488 dan nilai maksimum 245.435.000.000.000 dengan nilai rata-rata 

8.981.309.553.170,34. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan didalam penelitian 

adalah perusahaan yang besar yang dilihat rata-rata total aset perusahaan, yang 

merupakan proksi ukuran perusahaan.

Komite audit sebagai variabel pemoderasi diukur dengan melihat 

presentase perbandingan antara komite audit terhadap dewan komisaris, memiliki 

nilai standar deviasi sebesar 0,37457 serta nilai rata-rata 0,7430 dari nilai 

minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum 1,50. Hal ini menunjukan bahwa 

jumlah komite audit dalam perusahaan sebanding jumlah keberadan dewan 

komisaris dalam menjalankan pengawasan terhadap laporan keuangan.
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2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data di uji menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

seperti pada Tabel 4.3 . Tabel 4.3 memunjukan hasil uji normalitas nilai Asymp. 

Sig(2-tailed) yang diperoleh melalui uji One-Sample Kolmogorov- Smirnov (KS) 

sebesar 0,200 lebih besar dari α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal.

TABEL 4.3
HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual

N 349
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. 
Deviation

,05833846

Most Extreme 
Differences

Absolute ,036
Positive ,036
Negative -,033

Test Statistic ,036
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.
Sumber : data olahan

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) 

dan nilai Tolerance disajikan pada tabel 4.4
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TABEL 4.4
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B
Std. 

Error Beta
Toleran

ce VIF

1 (Constant) ,203 ,071 2,882 ,004

QA -,032 ,007 -,259 -4,498 ,000 ,798 1,253

TENURE -,029 ,010 -,215 -2,888 ,004 ,480 2,085

SIZE -,002 ,003 -,044 -,660 ,509 ,594 1,684

KomA ,046 ,013 ,282 3,637 ,000 ,442 2,264

Moderasi ,015 ,005 ,230 2,796 ,005 ,392 2,554

a. Dependent Variable: AI

Sumber : data olahan

Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.4 menunjukan bahwa 

seluruh variabel memiliki nilai tolerance berada di atas 0,1 dan VIF yang berada 

di bawah 10, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terkena 

multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diuji menggunakan metode Gletjser, yaitu dengan 

meregres absolut residual. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel kualitas 

audit, tenure audit, ukuran perusahaan, komite audit serta variabel yang telah 

dimoderasi memilki nilai Sig. Diatas α (0,05) yang berarti bahwa data bebas dari 

heteroskedastisitas.
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TABEL 4.5
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) ,122 ,040 3,027 ,003

QA ,003 ,004 ,044 ,738 ,461

TENURE -,004 ,006 -,056 -,724 ,470

SIZE -,003 ,001 -,131 -1,884 ,060

KomA ,002 ,007 ,021 ,257 ,797

Moderasi ,004 ,003 ,103 1,206 ,228

Sumber : data olahan

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson yang 

disajikan pada tabel 4.6

TABEL 4.6
HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Durbin-
Watson

1 ,300a ,090 ,077 ,05876 1,925

a. Predictors: (Constant), Moderasi, QA, LN_SIZE, LN_TENURE, LN_KomA

b. Dependent Variable: AI

Sumber : data olahan

Dari tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,925. 

Nilai ini berada diantara -2 sampai dengan +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak terkena autokorelasi.
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C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Koefisien Determinasi (Adj R Square)

Uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam 

hal ini asimetri informasi. Dilihat dari tabel 4.6 nilai Adjusted R Square sebesar 

0,077 atau 7,7 %. artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini dapat 

menjelaskan variasi pada variabel dependen sebesar 7,7% dan sisanya sebesar 

92,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2. Uji nilai F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh (secara simultan) variabel 

independen terhadap variabel dependen yang dilihat dari nilai signifikansi. Dari 

tabel 4.7, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai tersebut < α 0,05 sesuai 

dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel (Kualitas Audit, Tenure Audit, Ukuran perusahaan klien) secara simultan

berpengaruh terhadap variabel dependen (asimetri informasi) serta variabel 

moderasi (Komite Audit) terhadap variabel independen (tenure audit) secara 

simultan berpengaruh pada variabel dependen (Asimetri Informasi).

TABEL 4.7
HASIL UJI F

ANOVAa

Model
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression ,117 5 ,023 6,778 ,000b

Residual 1,184 343 ,003

Total 1,301 348
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3. Uji nilai t

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji parsial (t test) uji parsial 

digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Moderated 

Regresion Analysis (MRA) berganda diperoleh hasil pada tabel 4.8

TABEL 4.8

Moderated Regresion Analysis (MRA)

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) ,203 ,071 2,882 ,004

QA -,032 ,007 -,259 -4,498 ,000

TENURE -,029 ,010 -,215 -2,888 ,004

SIZE -,002 ,003 -,044 -,660 ,509

KomA ,046 ,013 ,282 3,637 ,000

Moderasi ,015 ,005 ,230 2,796 ,005

Sumber : data olahan

Adapun model regresi yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

AI = 0,203 – 0,032QA – 0,029Tenure - 0,02Size + 0,046 KomA + 0,015 (Tenure 

.KomA) + e

Pengujian hipotesis masing-masing variabel independen terhadap Asimetri 

informasi adalah sebagai berikut :
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a. Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

kualitas audit sebesar 0,032 bernilai negatif dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < α (0,05) sehingga dapat dikatakan variabel kualitas audit secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Dengan demikian hipotesis satu 

diterima.

b. Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Tenure audit sebesar 0,029 bernilai negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 

< α (0,05) sehingga dapat dikatakan variabel tenure secara signifikan berpengaruh 

negatif terhadap asimetri informasi. Dengan demikian hipotesis dua diterima.

c. Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

ukuran perusahaan 0,002 bernilai negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,509 >

α (0,05) sehingga dapat dikatakan variabel ukuran perusahaan tdidak berpengaruh 

signifikan terhadap asimetri informasi. Dengan demikian hipotesis tiga ditolak.

d. Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Moderasi (Tenure*Komite) sebesar 0,015 bernilai positif dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,005 < α (0,05) sehingga dapat dikatakan variabel komite audit 

memperkuat hubungan tenure audit dengan asimetri informasi. Dengan demikian 

hipotesis empat diterima.
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D. Pembahasan (Interpensi)

1. Kualitas audit terhadap asimetri informasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu dapat dilihat bahwa variabel 

kualitas audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap asimetri informasi. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Christiani dan Nugrahanti

(2014) dan Wiryadi dan Sebrina (2013), yang tidak menemukan adanya pengaruh 

signifikan kualitas audit terhadap asimetri informasi

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Guna dan Herawaty 

(2010) dan Rusmin (2010) yang menemukan pengaruh negatif yang signifikan 

kualitas audit terhadap asimetri informasi, dimana perusahaan yang diaudit oleh 

KAP big-four dapat mengurangi tingkat asimetri informasi sehingga dapat 

mencegah terjadinya praktek manajemen laba yang dilakukan oleh agent dalam 

perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kap non big-four.

Tingginya kualitas audit akan meningkatkan kemungkinan auditor dalam 

mendeteksi dan melaporkan kesalahan material dibandingkan dengan KAP yang 

lebih kecil.. Semakin baik kualitas audit maka informasi disajikan tentu akan 

semakin relevan dan akurat, sehingga akan mengurangi asimetri informasi yang 

terjadi antara agent dan principal.

Hal in membuat pihak luar yang menggunakan laporan keuangan akan 

lebih percaya pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang dianggap 

berkualitas tinggi daripada auditor yang dianggap kurang berkualitas, karena 

mereka menganggap dalam mempertahankan kredibilitasnya biasanya auditor 
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akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji 

atau kecurangan. 

2. Tenure audit terhadap asimetri informasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dua dapat dilihat bahwa variabel 

tenure audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wakum dan Wisadha (2014) yang

memperoleh temuan bahwa tenure audit berpengaruh negatif pada asimetri 

informasi.

Hal ini dikarenakan auditor akan mendapatkan pengalaman lebih banyak 

dan menjadi lebih familiar dengan bisnis operasi kliennya serta isu-isu terkait. 

Dengan kata lain, semakin panjang tenure, maka akan meningkatkan kualitas 

audit. Hal ini membuat auditor berkemungkinan besar dalam mendeteksi dan 

melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan sehingga mencegah 

manajemen melakukan tindakan kecurangan atau manipulasi dalam penyampaian 

laporan keuangannya.

Penelitian ini bertentangan dengan Primadita dan Fitriany (2012) yang 

menunjukan bahwa jangka waktu perikatan (tenure) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap asimetri informasi dan juga menolak pandangan bahwa tenure audit

berpengaruh positif pada asimetri informasi, dimana penambahan tenure audit 

akan meningkatkan efek asimetri informasi semakin tinggi akibat terjalinnya 

hubungan familiaritas anatara KAP dengan Klien seperti pada penelitian Hakim 

dan Omri (2010).
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3. Ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 dapat dilihat bahwa variabel 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap asimetri 

informasi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Azlina (2010) serta 

Lidiawati dan Asyik (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai

hubungan positif dengan asimetri informasi pada praktik manajemen laba.

Ukuran perusahaan yang besar mempunyai kinerja yang bagus dengan 

pengalaman dan perkembangannya namun hal itu tidak mempengaruhi tindakan 

manajemen atas laporan keuangan yang membawa efek asimetri yang tinngi. hal 

itu terjadi karena manajer kadang kala memiliki niat untuk memperkaya dirinya 

sendiri sekalipun diperusahaan yang kecil. Manajemen kadang kala melakukan 

tindakan memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik dimata investor, 

sehingga investor akan menanam saham diperusahaan tersebut. Hal itu dilakukan 

manajer agar dia mendapatkan bonus yang tinggi.

4. Pengaruh komite audit sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis empat dapat dilihat bahwa variabel 

komite audit mampu memperkuat hubungan tenure audit dengan asimetri 

informasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wakum dan Wisadha 

(2014) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit terbukti mampu 

memoderasi pengaruh tenure audit terhadap pada asimetri informasi.

Dengan demikian keberadaan komite audit dalam perusahaan manufaktur 

mampu menjamin mengurangi efek asimetri informasi yang muncul ketika 
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penjangnya tenure audit yang berakibat terjalinnya hubungan familiaritas antara 

KAP dan klien. komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu 

mekanisme corporate governance yang mengawasi laporan keuangan serta 

auditor eksternal yang mana mampu mengurangi efek asimetri yang tinggi akibat 

tindak manipulasi laba oleh manajemen . Dari sini dapat terlihat bahwa komite 

audit telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan. 

Ketika masa perikatan auditor semakin panjang, hal ini tentu akan 

menambah pengalaman auditor tersebut, Sehingga berkemungkinan besar dalam 

mendeteksi dan melaporkan kesalahan material. Komite audit sebagai pengawas 

tentu akan lebih mudah dalam mengawasi laporan keuangan dan auditor eksternal. 

Dengan demikian keberadaan komite terbukti mampu mengurangi asimetri 

informasi.

Namun hasil penelitian ini menolak pandangan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap asimetri informasi, karena komite audit belum mampu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan 

perannya tidak efektif seperti pada hasil penelitian Evi dan Dhinar (2009) dan 

Pamudji dan Trihartati (2010).


