
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Statistik Deskriptif 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. 

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di 

BEI dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Data yang diperoleh akan diproses 

dengan menggunakan program SPSS versi 25.0. Informasi mengenai sampel 

penelitian disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini:  

Tabel 4.1 

Daftar Jumlah Perusahaan yang dijadikan Sampel 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar di BEI     568   perusahaan 
Perusahaan yang terdaftar setelah tahun 2012   (126) perusahaan 
Perusahaan dengan data tidak lengkap 

 
    (8)  perusahaan 

Perusahaan yang dijadikan sampel    434   perusahaan 
Tahun penelitian                  5 tahun 
Total data penelitian            2.170   data 
Data outlier            (173)  data 
Data observasi           1.997   data 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan 

yang terdaftar di BEI sebanyak 568 perusahaan. Sesuai kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya, maka terdapat sebanyak 126 perusahaan BEI yang 

tereliminasi. Observasi dilakukan selama lima tahun berturut-turut sehingga total 

data yang dihasilkan sebanyak 2.170 data dengan data outlier sebanyak 173 data. 

Dengan demikian, total data akhir yang dihasilkan sebanyak 1.997 data. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-
Rata 

Std. 
Deviasi 

Independensi Dewan 1997 0,06667 0,55556 0,26298 0,09654 
Ukuran Dewan 1997 3,00000   19,00000 8,79970 3,19944 
Ukuran Komite Audit 1997 2,00000 4,00000 3,04757 0,33536 
Kepemilikan Institusional 1997 0,00000 0,99997 0,52488 0,33694 
Kepemilikan Asing 1997 0,00000 0,99083 0,27964 0,30876 
Kepemilikan Manajerial 1997 0,00000 0,32210 0,01417 0,04243 
Konsentrasi Kepemilikan 1997 0,00030 0,99996 0,50361 0,22220 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Dari Tabel 4.2 bisa dilihat bahwa rata-rata nilai yang dihasilkan dari 

pengujian variabel independensi dewan adalah sebesar 0,26298 artinya rata-rata 

jumlah dewan direksi dan komisaris yang independen sebesar 26,30% dari total 

anggota dewan sehingga dewan direksi dan komisaris pada perusahaan yang ada 

di Indonesia masih didominasi oleh dewan direktur dan komisaris yang tidak 

independen. Nilai minimum yang dihasilkan sebesar 0,06667 yang berarti hanya 

satu anggota dewan independen yang ada dalam jajaran dewan direksi dan 

komisaris suatu perusahaan, hal ini menandakan bahwa masih terdapat perusahaan 

yang tidak menaati Peraturan KEP-305/BEJ/07-2004 dan KEP-00001/BEI/01-

2014 dimana kedua peraturan ini mengatur perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% 

dari jajaran anggota dewan komisaris, tetapi rata-rata perusahaan di BEI sudah 

memenuhi peraturan tersebut. Nilai maksimum sebesar 0,55556 atau 55,56% 

menunjukkan bahwa ada perusahaan yang proporsi dewan direksi dan komisaris 

yang independen hampir sebanding dengan jumlah anggota dewan direksi dan 

komisaris yang tidak independen. 
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Jumlah minimum anggota dewan yang dihasilkan dari pengujian statistik 

deskriptif sebanyak 3 orang sedangkan jumlah maksimum sebanyak 19 orang. 

Perusahaan dengan ukuran dewan terkecil tersebut adalah PT Renuka Coalindo 

Tbk yang terdiri dari 1 orang direktur dan 2 orang komisaris. Dari tabel 4.2 dapat 

dilihat bahwa masih ada perusahaan terbuka di Indonesia yang belum menaati 

peraturan undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 92 tentang perseroan 

terbatas untuk memiliki anggota dewan direksi minimal dua anggota. Statistik 

deskriptif juga menunjukkan perusahaan di Indonesia rata-rata memiliki jumlah 

anggota dewan direksi dan komisaris sebanyak 9 orang. 

Nilai maksimum jumlah komite audit pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI adalah sebesar 4 orang, yang berarti bahwa jumlah pihak untuk melakukan 

pengawasan yang independen atas laporan keuangan, melaksanakan tugas komite 

audit sesuai dengan Piagam Komite Audit tidak perlu terlalu banyak orang untuk 

melakukannya. Rata-rata jumlah komite audit pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI adalah sebesar 3 orang, dengan kompisisi 1 ketua komite audit dan 2 anggota 

komite audit. 

Pada hasil uji statistik deskriptif, perusahaan di Indonesia memiliki nilai 

minimum pada kepemilikan institusional sebesar 0% dan nilai maksimum 

mencapai 99,997%. Angka minimum kepemilikan institusional menunjukkan 

bahwa perusahaan di Indonesia tidak semuanya memiliki pemegang saham 

institusi, sedangkan angka maksimum kepemilikan institusional terjadi pada 

perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan sebagian besar jumlah saham 

dimiliki oleh pihak institusi luar negeri, yaitu J Trust Co., Ltd. Rata-rata nilai 

kepemilikan institusional pada perusahaan di Indonesia mencapai 0,52488 yang 
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berarti perusahaan di Indonesia didominasi oleh pemegang saham berbentuk 

institusi. Adanya kepemilikan institusional menjadikan pengawasan dapat 

terlaksana dengan lebih baik. Hal ini dikarenakan dari segi skala ekonomi pihak 

institusi memiliki keuntungan lebih untuk memperoleh informasi dan 

menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kebijakan manajerial. 

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum pada 

kepemilikan asing sebesar 0%, artinya terdapat perusahaan yang seluruh 

pemegang sahamnya merupakan pemegang saham domestik dan tidak berasal dari 

luar negeri. Perusahaan dengan persentase kepemilikan asing tertinggi adalah PT 

Kokoh Inti Arebama Tbk, yaitu sebesar 99,08% yang dimiliki oleh SCG 

Distribution Company Limited. Rata-rata kepemilikan asing sebesar 27,96% 

dengan standar deviasi sebesar 0,30876. Kepemilikan asing di Indonesia 

tergolong cukup tinggi, apabila kepemilikan asing terus meningkat dikhawatirkan 

dapat mengakibatkan kerentanan pasar modal Indonesia. 

Kepemilikan dewan pada perusahaan terbuka di Indonesia masih belum 

cukup menyebar. Terdapat dewan perusahaan yang sama sekali tidak memiliki 

saham pada perusahaan dan terdapat pula manajemen yang memiliki saham 

perusahaan sebesar 32,21%. Nilai rata-rata sebesar 1,41% menunjukkan bahwa 

rata-rata dewan direksi dan komisaris perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki 

1,41% saham perusahaan. 

Konsentrasi kepemilikan menunjukkan persentase saham yang dimiliki 

oleh satu pemegang saham tertinggi. Rata-rata konsentrasi kepemilikan 

menunjukkan nilai sebesar 50,36%, artinya rata-rata 50,36% saham pada 

perusahaan terbuka di Indonesia dimiliki oleh satu pemegang saham baik berupa 
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institusi maupun perorangan. Kepemilikan yang terkonsentrasi memungkinkan 

pemegang saham untuk mengontrol suatu perusahaan dan mengarahkan pada 

pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi pemegang saham tertinggi 

tersebut. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Pemilihan Auditor 

  Frekuensi Persentase Persentase 
Valid 

Persentase 
Kumulatif 

Non Big-4 Auditor 1.211 60,6 60,6 60,6 
Big-4 Auditor 786 39,4 39,4 39,4 
Total 1.997 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 1.997 data yang dijadikan sampel 

perusahaan, terdapat 1.211 perusahaan tidak menggunakan jasa auditor Big-4  dan 

786 perusahaan menggunakan jasa auditor Big-4. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang terdaftar pada BEI lebih banyak yang tidak menggunakan jasa 

auditor Big-4. Hasil uji juga menunjukkan bahwa auditor Big-4 pada pasar bisnis 

Indonesia menduduki posisi yang kuat, karena hanya dengan empat Kantor 

Akuntan Publik dapat menduduki persentase mendekati 40% dari 100%, 

perusahaan yang terdaftar di BEI kemungkinan menganggap bahwa laporan 

keuangan yang di audit oleh auditor Big-4 akan memberikan kepercayaan lebih 

dari para pengguna laporan keuangan terutama masyarakat dibandingkan dengan 

laporan keuangan yang di audit oleh bukan auditor Big-4. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Koneksi Politik 

  Frekuensi Persentase Persentase 
Valid 

Persentase 
Kumulatif 

Tidak ada Koneksi 961 48,1 48,1 48,1 
Memiliki Koneksi 1.036 51,9 51,9 100,0 

Total 1.997 100,0 100,0  
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 1997 data yang dijadikan sampel, 

terdapat 961 perusahaan yang direktur atau komisarisnya tidak memiliki koneksi 

politik dan 1.036 perusahaan yang direktur atau komisarisnya memiliki koneksi 

politik. Hal ini menunjukkan bahwa 50% perusahaan yang terdaftar pada BEI 

memiliki koneksi politik. Posisi manajemen yang paling banyak memiliki koneksi 

politik adalah komisaris independen, dimana rata-rata komisaris independen 

tersebut adalah purnawirawan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang semasa menjabat menduduki posisi yang 

strategis.  

Mantan Kapolri, Badrodin Haiti yang menjabat sebagai Kapolri dengan 

masa jabatan 16 Januari 2015 – 13 Juli 2016 juga menjadi bagian dalam PT 

Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai komisaris utama. Menurut pengamat 

militer, Muradi, perusahaan merekrut purnawirawan Jenderal POLRI/TNI agar 

perusahaan merasa aman karena memiliki figur yang dihormati dan disegani 

sehingga dapat mengamankan akses dan jaringan perusahaan, selain itu juga 

perusahaan mempertimbangkan para Jenderal yang memiliki relasi luas yang 

diharapkan membuka akses bagi perusahaan. Dibalik alasan-alasan yang 

diuraikan, terkadang ada kesan bahwa perusahaan merekrut purnawirawan 

jenderal hanya untuk mengamankan bisnis sang pemilik. 
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4.2  Hasil Uji Outlier 

 Pengujian outlier digunakan untuk mengamati apakah terdapat data yang 

memiliki nilai ekstrim dan simpangan yang cukup jauh dari rata-rata sehingga 

mengakibatkan data penelitian yang bersifat kuantitatif menjadi tidak normal. 

Variabel yang dilakukan uji outlier antara lain variabel independensi dewan, 

ukuran dewan, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

kepemilikan dewan dan konsentrasi kepemilikan. 

Berdasarkan hasil pengujian outlier dengan menggunakan program SPSS 

versi 25, menunjukkan bahwa terdapat 173 data outlier pada penelitian ini. Data 

outlier tersebut dikeluarkan dari pengujian ini disebabkan oleh nilai Z-Score yang 

lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari -3 (Hair et al., 2010). Data yang tersisa 

digunakan pada penelitian selanjutnya sejumlah 1.997 data. 

 

4.3  Hasil Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity 

Statistics Kesimpulan 
Tolerance VIF 

Koneksi Politik 0,868 1,152 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Independensi Dewan 0,917 1,090 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Ukuran Dewan 0,782 1,279 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Ukuran Komite Audit 0,924 1,082 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Kepemilikan Institusional 0,873 1,145 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Kepemilikan Asing 0,922 1,085 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Kepemilikan Manajerial 0,937 1,067 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Konsentrasi Kepemilikan 0,911 1,097 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 
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Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian 

multikolinearitas dilakukan pada variabel selain variabel dependen, yaitu variabel 

independen koneksi politik, independensi dewan, ukuran dewan, ukuran komite 

audit, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan dewan, dan 

konsentrasi kepemilikan. 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 4.5, nilai VIF 

untuk semua variabel independen menunjukkan angka VIF lebih kecil dari 10 dan 

nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi. 

 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

Model penelitian yang diuji memiliki lebih dari satu variabel independen 

yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini 

merupakan data berskala nominal dan hanya terdiri dari dua kategori. Berdasarkan 

kriteria diatas, pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi binary 

logistic. Pengujian hipotesis terdiri dari uji Hosmer and Lemeshow’s goodness of 

fit test, Wald, dan Nagelkerke R square. 
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4.4.1 Hasil Uji Hosmer and Lemeshow 

Hasil uji Hosmer and Lemeshow dalam regresi logistik biner dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow 

Variabel Dependen df Sig. Kesimpulan 
Pemilihan Auditor 8 0,222 Model Sesuai 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Berdasarkan hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Nilai signifikansi 

pada uji Hosmer and Lemeshow harus melebihi 0.05, membuktikan bahwa model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi pemilihan auditor perusahaan. 

4.4.2 Hasil Uji Wald 

Uji Wald dilakukan dengan tujuan menguji tingkat signifikansi antara 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji wald 

dalam regresi binary logistic dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Wald 

Variabel B Sig. Kesimpulan Hipotesis 
(Constant) -6,213 0,000   

Koneksi Politik -0,190 0,043 Signifikan negatif Terbukti 
Independensi Dewan -0,275 0,626 Tidak signifikan Tidak terbukti 
Ukuran Dewan 0,254 0,000 Signifikan positif Terbukti 
Ukuran Komite Audit 0,812 0,000 Signifikan positif Terbukti 
Kepemilikan Institusional 0,308 0,058 Tidak signifikan Tidak terbukti 
Kepemilikan Asing 0,692 0,000 Signifikan positif Terbukti 
Kepemilikan Manajerial 0,624 0,625 Tidak signifikan Tidak terbukti 
Konsentrasi Kepemilikan 1,612 0,000 Signifikan positif Terbukti 
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 
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Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 1: 

Nilai signifikansi dari variabel koneksi politik adalah 0,043 dan nilai beta 

-0,225. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan 

negatif terhadap pemilihan auditor. Koneksi politik berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pemilihan auditor dapat dikarenakan auditor Big-4 lebih ketat dalam 

melaksanakan auditnya, sehingga perusahaan dengan koneksi politik yang 

cenderung ingin menyembunyikan ketidaktransparanan dan tindakan 

manipulasinya, memakai auditor Non Big-4 yang cenderung tidak lebih ketat dan 

mentolerir praktik manipulasi laporan keuangan, sehingga tindakan manipulasi 

atau yang disembunyikan tersebut tidak akan ketahuan atau menjadi issue. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Cheng (2013), Cheng et al. (2015), 

Abdulmalik et al. (2016) dan Habib et al. (2017). 

 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 2: 

Nilai signifikansi dari variabel independensi dewan adalah 0,333 dan 

nilai beta -0,558. Hasil tersebut menunjukkan bahwa independensi dewan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pemilihan auditor. Independensi dewan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor dapat dikarenakan karena 

semakin banyak dewan yang independen tidak menjamin akan sepakat memilih 

auditor tertentu, karena tergantung dari pemikiran personal masing-masing 

anggota dewan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Adeyami dan Fagbemi (2010), Makni et al. (2012), Ianniello et al. 

(2013), Hoseinbeglou et al. (2013), Gajevszky (2014), Shan (2014), Fang et al. 

(2015), Abdulmalik et al. (2016) dan Habib et al. (2017).  
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Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Mgbame et al. 

(2012), Karaibrahimoglu (2013), Adeniyi dan Mieseigha (2013) dan Ho dan Kang 

(2013) yang menyatakan bahwa independensi dewan direksi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pemilihan auditor dan juga tidak konsisten dengan 

penelitian Cheng dan Leung (2011), Soliman dan Elsalam (2012), dan Varici 

(2013), Leung dan Cheng (2014) dan Khan et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

independensi dewan berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan auditor. 

 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 3: 

Hasil uji wald pada Tabel 4.7 menunjukkan variabel ukuran dewan 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap pemilihan auditor. Hal ini 

dicerminkan melalui hasil uji yang nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan nilai 

beta sebesar 0,259. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota 

dewan dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi permintaan kualitas audit 

pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan, maka 

semakin tinggi kemungkinan terjadinya masalah dalam berkoordinasi dan 

berkomunikasi antar pihak direksi dan komisaris sehingga keefektifan dan 

fungsional dewan direksi dan komisaris menurun dan memicu kepada permintaan 

kualitas audit yang tinggi (Karaibrahimoglu, 2013). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cheng dan Leung (2011), Makni et al. (2012), dan Enofe et al. (2013), 

Karaibrahimoglu (2013), Ianniello et al. (2013), dan Leung dan Cheng (2014), 

Cho dan Wu (2014), dan Houqe et al. (2015). Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Mgbame et al. (2012) dan Adeniyi dan Mieseigha (2013) yang 
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menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pemilihan auditor dan hasil penelitian Hoseinbeglou et al. (2013) dan Shan (2014) 

yang menyatakan ukuran dewan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pemilihan auditor. 

 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 4: 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 

signifikan positif terhadap pemilihan auditor dengan nilai signifikansi yang 

dihasilkan sebesar 0,000 dan nilai beta sebesar 0,929. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, 

maka semakin tinggi tingkat perusahaan memilih auditor Big-4 yang 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan salah satu tugas 

komite audit yaitu melakukan pengawasan yang independen atas laporan 

keuangan, sehingga tugas komite audit akan lebih terbantu dengan auditor Big-4 

yang memberikan kualitas audit yang lebih baik, selain itu juga perusahaan 

mendapatkan tambahan kepercayaan investor dan para pemakai laporan keuangan 

dari kualitas audit yang diberikan oleh auditor independen Big-4. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Cho 

dan Wu (2014), Gajevszky (2014), dan Habib et al. (2017). Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian Soliman dan Elsalam (2013) dan Velnampy et 

al. (2014) yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pemilihan auditor, begitu juga dengan penelitian Karaibrahimoglu 

(2013) yang menyatakan ukuran komite audit tidak signifikan terhadap pemilihan 

auditor. 
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Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 5: 

Nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional adalah 0,315 

dan nilai beta 0,171. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor. Kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor dikarenakan institusi 

adalah pemegang saham yang lebih canggih dalam arti lebih pintar dan 

menjelimet dalam mengawasi anak perusahaannya sehingga pemegang saham 

institusional cenderung tidak memilih auditor non Big-4 (Karaibrahimoglu,2013). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan 

penelitian terdahulu oleh Adeyami dan Fagbemi (2010), Hoseinbeglou et al. 

(2013) dan Khan et al. (2015). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 

Velury et al. (2003), Zureigat (2011), Karaibrahimoglu (2013), Ho dan Kang 

(2013), Karim dan Zijl (2013), Pouraghajan et al. (2014), Cheng et al. (2015), 

Abdulmalik et al. (2016) dan Habib et al. (2017). 

 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 6: 

Hasil uji wald pada Tabel 4.7 menunjukkan variabel kepemilikan asing 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap pemilihan auditor. Hal ini 

dicerminkan melalui hasil uji yang nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan nilai 

beta sebesar 0,639. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan auditor dan memiliki hubungan positif. 

Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif disebabkan standar keuangan 

yang bervariasi pada setiap Negara, maka investor asing cenderung 

mempercayakan laporan keuangan perusahaan kepada auditor yang lebih 
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berkualitas (Aksu et al., 2007). Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat transparansi 

yang tinggi serta tingkat asimetris informasi yang rendah diinginkan oleh pihak 

investor asing, sehingga investor asing akan memilih auditor berkualitas dalam 

mengawasi perusahaan mereka (Zureigat, 2011). Hasil ini sesuai dengan hipotesis 

dan konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Aksu et al. (2007), Geudhami et 

al. (2009), Zureigat (2011), Karim et al. (2012), Karim dan Zijl (2013), dan Shan 

(2014). 

 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 7: 

Hasil penelitian dari variabel kepemilikan manajerial menunjukkan tidak 

adanya pengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor. Hasil pengujian pada 

Tabel 4.7 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,746 dan nilai beta sebesar 

0,415. Hal ini dikarenakan rata-rata persentase kepemilikan saham manajerial di 

perusahaan yang terdaftar di BEI sangat kecil sehingga tidak mempunyai 

pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan pemilihan auditor. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Makni et al. (2012), Karim et al. (2012), Ianniello et al. (2013), Karim dan Zijl 

(2013), Shan (2014), Leung dan Cheng (2014), Fang et al. (2015) dan Abdulmalik 

et al. (2016). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Adeyami dan Fagbemi (2010), Mahdavi et al. (2011), Soliman dan Elsalam 

(2012), Makni et al. (2012), Mgbame et al. (2012), Ho dan Kang (2013 dan 

Adeniyi dan Mieseigha (2013). 
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Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 8: 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh 

secara signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pemilihan auditor 

dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 dan nilai beta sebesar 

1,763. Semakin besar konsentrasi kepemilikan pemegang saham akan 

meningkatkan masalah keagenan yang akan menyebabkan tata kelola perusahaan 

cenderung lemah (Lin & Liu, 2009). Ketika tata kelola perusahaan cenderung 

lemah, maka perusahaan akan cenderung memilih auditor berkualitas tinggi untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahdavi et al. 

(2011), Markali dan Rudiawarni (2012), Makni et al. (2012), Karaibrahimoglu 

(2013), Leung dan Cheng (2014) dan Habib et al. (2017). Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian oleh Lin dan Liu (2009) yang menyatakan 

bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pemilihan auditor dan juga tidak konsisten dengan penelitian Mahdavi et al. 

(2011), Zureigat (2011) dan Hoseinbeglou et al. (2013) yang menyatakan 

konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor. 
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4.4.3 Hasil Uji Nagelkerke R Square (R2) 

Hasil pengujian Nagelkerke R Square (R2) sebesar 0,263 digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. Hasil uji koefisiensi determinasi dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Nagelkerke R Square (R2) 

Variabel Dependen Nagelkerke R Square 
Pemilihan Auditor 0,263 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Hasil uji Nagelkerke R Square pada Tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa 

koefisiensi determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,263 yang memiliki arti 

bahwa variabel dependen pemilihan auditor sebesar 26,3% dijelaskan oleh 

variabel independen koneksi politik, independensi dewan, ukuran dewan, ukuran 

komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan dewan, 

dan konsentrasi kepemilikan. Sisa 73,7% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak 

terdapat dalam model. 

Androni Susanto, Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pemilihan Auditor pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2018


	Hasil Uji Hipotesis
	Hasil Uji Hosmer and Lemeshow
	Hasil Uji Wald
	Hasil Uji Nagelkerke R Square (R2)


