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ABSTRACT 

 

Auditors facing dilemmas in running professional job responsibilities to the company, 

community and stakeholders. This study mixed the factors from management and 

auditor side in analyzing integrity of financial statement. In general, the objective of this 

study was to determine whether the auditor’s independency, good corporate governance, 

and audit quality have significant effect to financial statement’s integrity.  

This study used secondary data collected through Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) and Jakarta Stock Exchange. Data for this study were audited financial 

statements of non-regulated companies from different industry in Indonesia over four 

years (2000-2003). 

The result indicated that the auditor’s independency, good corporate governance, and 

audit quality have insignificant effect to the financial statement’s integrity. 

 

 

Keywords : Auditor’s independency, corporate governance, audit quality,  integrity  of 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus hukum yang 

melibatkan manipulasi akuntansi. Skandal manipulasi akuntansi ini melibatkan 

sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Tyco, Global Crossing, dan 

Worldcom maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Kimia Farma dan 

Bank Lippo yang dahulunya mempunyai kualitas audit yang tinggi. 

Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. 

Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada eksternal 

auditor salah satunya dialami oleh Enron, cukup membuktikan bahwa kecurangan 

banyak dilakukan oleh orang-orang dalam. Terungkapnya skandal-skandal sejenis ini 

menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat  khususnya masyarakat keuangan, 

yang salah satunya ditandai dengan turunnya harga saham secara drastis dari perusahaan 

yang terkena kasus. 

 Timbulnya kasus-kasus serupa menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak 

terutama terhadap tata kelola perusahaan dan pola kepemilikan yang terdistribusi luas 

atau yang lebih dikenal dengan corporate governance yang sekali lagi mengakibatkan 

terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme good corporate governance yang baik 

belum diterapkan. Hal ini dapat menjadi pemicu perusahaan atau pihak manajemen 

untuk mengeluarkan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga 

saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi 

akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu guna menghindari terpuruknya harga 

saham. 

 Selain dari pihak perusahaan, external auditor juga harus turut bertanggung jawab 

terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti ini. Posisi akuntan 

publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan 

keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga 

mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya 

tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan 

penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal  bagi pemerintah, investor, 

kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak 

lain yang berkepentingan. 
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 Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap 

kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan keuangan 

untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan 

kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan 

oleh KAP kepada pemakai. Jika pemakai merasa KAP memberikan jasa yang berguna 

dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat, sehingga KAP 

dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi. 

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji ulang pengaruh independensi, mekanisme 

corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. 

 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Auditing dan Akuntan Publik 

 “Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of 

independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the 

accounting records and other evidence supporting those financial statements. By 

obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting 

documents, observing of assets, making inquiries within and outside the company, and 

performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to 

determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete 

picture of the company’s financial position and its activities during the period being 

audited.” (Whittington, et.al. dalam Agoes, 2001) 

Adapun unsur-unsur dari auditing itu sendiri jika ditarik dari beberapa pengertian 

di atas adalah: 

1. Berupa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-

catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. 

2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. 

3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. 

4. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. 

Menurut Mulyadi sebagaimana dikutip oleh Lina (2000), pengertian akuntan publik 

adalah: 
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“Akuntan Profesional yang jasanya kepada masyarakat, terutama dalam bidang 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan, yang dibuat oleh kliennya dan juga yang 

menjual jasa sebagai konsultasi pajak, konsultasi di bidang manajemen, penyusunan 

sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.” 

Sistem Pengendalian Mutu KAP 

Sistem pengendalian mutu suatu KAP menetapkan sembilan unsur kendali mutu yang 

harus dipenuhi oleh kantor akuntan dalam melakukan profesinya, yaitu: 

1. Independensi 

Independensi merupakan kebijakan yang menetapkan bahwa kantor akuntan publik 

memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor, pada semua tingkatan atau 

jenjang, mempertahankan independensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).  

2. Penugasan para auditor 

Kebijakan ini ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang 

layak bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para auditor yang telah 

mendapat latihan teknis dan keterampilan yang memadai yang sesuai dengan 

penugasan. 

3. Konsultasi 

Ditetapkan dengan maksud agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang 

layak bahwa auditor pada kantor akuntan publik akan meminta bantuan sepanjang 

diperlukan dari orang yang mempunyai pertimbangan yang lebih matang ataupun 

otoritas. 

4. Supervisi 

Kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan supervisi atas semua pekerjaan pada 

jenjang organisasi harus ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh 

keyakinan yang layak bahwa pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi norma 

pegendalian mutu yang ditentukan. Luas supervisi dan penelaahan yang tepat untuk 

suatu keadaan tergantung pada banyak faktor, termasuk kerumitan masalah yang 

dihadapi, kualifikasi auditor yang ditugasi, serta tersedia tidaknya dan dimanfaatkan 

tidaknya tenaga yang dapat memberikan konsultasi. 
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5. Pengangkatan auditor 

Hal ini harus ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang 

layak bahwa auditor yang diangkat memiliki karakter yang sesuai sehingga mereka 

mampu melaksanakan tugas secara kompeten. 

6. Pengembangan profesional 

Ditetapkan dengan alasan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang 

layak bahwa para auditor memiliki pengetahuan yang diperlukan sehingga mereka 

mampu melaksanakan tugas yang diberikan. 

7. Promosi 

Ditetapkan dengan alasan agar kantor akuntan publik dapat memperoleh keyakinan 

yang layak bahwa para auditor yang dipilih untuk dipromosikan telah memiliki 

kualifikasi yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab yang akan diserahkan 

padanya. Tata cara dalam mempromosikan auditor mempunyai pengaruh besar atas 

mutu pekerjaan suatu kantor akuntan publik. 

 

 

8. Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien 

Ditetapkan dalam menerima atau memelihara hubungan dengan klien, agar sejauh 

mungkin dihindarkan terlibatnya nama kantor akuntan tersebut dengan klien yang 

mempunyai itikad kurang baik. 

9. Inspeksi 

Ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa 

prosedur yang ada hubungannya dengan unsur pengendalian mutu lainnya telah 

ditetapkan secara selektif.  

Independensi 

Independensi merupakan standar umum  nomor dua dari tiga standar auditing  

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam 

semua yang  berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor.  
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Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA (Pernyataan Standar Audit)     No. 

04 (SA Seksi 220), standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak 

mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, 

dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern. Dengan 

demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap 

tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan 

pendapatnya. 

Dalam buku Professional Independence yang diterbitkan oleh The Institute of 

Chartered Accountants in Australia (1997) dijelaskan bahwa ”Independence is a 

cornerstone of accountancy professional and one its most precious assets-nevertheless 

it is difficult to prove and easy to challenge”. 

Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik 1999 seksi 220 PSA No.04 Alinea 2, 

dijelaskan bahwa: 

”Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai 

auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan 

siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya 

keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru 

paling  penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.” 

Aspek Independensi 

Menurut Taylor (1997), ada dua aspek independensi, yaitu:   

1. Independensi sikap mental (independence of mind/independence of mental attitude), 

independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak 

dan bersikap independen. 

2. Independensi penampilan (image projected to the public/appearance of 

independence), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat 

terhadap independensi akuntan publik. 

Penelitian ini menguji pengaruh dari independensi terhadap integritas laporan 

keuangan yang dinyatakan melalui berapa besar fee audit yang dibayarkan klien kepada 
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auditor. Jika KAP menerima fee audit yang tinggi, maka KAP akan menghadapi tekanan 

ekonomis untuk memberikan opini yang bersih (dalam hal ini wajar tanpa pengecualian) 

dan dilain sisi juga dalam rangka mempertahankan klien itu sendiri sehingga tidak 

berpindah pada KAP atau auditor lain (Bamber, 2000) 

Pada lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2002 terdapat 

Peraturan nomor VIII.A.2 yang berisikan tentang independensi akuntan yang 

memberikan jasa audit di pasar modal. Peraturan tersebut diantaranya membatasi 

hubungan auditee dan auditor dalam jangka waktu tertentu, yaitu emiten harus 

mengganti kantor akuntan setiap lima tahun dan setiap tiga tahun untuk auditor. Selain 

itu, pemberian jasa non audit tertentu, seperti menjadi konsultan pajak, konsultan 

manajemen, disamping pemberian jasa audit pada seorang klien tidak diperkenankan 

karena dapat mengganggu independensi auditor. 

Menurut Supriyono (1988:34) yang dikutip dalam penelitian Mayangsari (2002), 

ada enam faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, salah satunya adalah 

jasa-jasa lain selain audit yang dilakukan oleh auditor bagi klien. Seringkali manajemen 

klien meminta kantor akuntan publik untuk memberikan jasa lain selain jasa audit. 

Pemberian jasa lain selain jasa audit menimbulkan pertanyaan yang mendasar apakah 

akuntan publik tersebut dapat mempertahankan independensinya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari independensi seorang auditor  terhadap 

integritas laporan keuangan. 

 

Corporate Governance 

Menurut Griffin (2002) pengertian corporate governance adalah : “The roles of 

shareholders, directors and other managers in corporate decision making.” 

Peraturan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di 

bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (good 

corporate governance). Perusahaan tercatat wajib memiliki: 

1. Komisaris independen yang yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan 
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ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah seluruh komisaris. 

2. Komite Audit. 

3. Sekretaris perusahaan. 

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran 

mekanisme corporate governance adalah: 

1. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi 

2. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen 

3. Keberadaan komite audit dalam perusahaan 

4. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan 

Persentase Saham yang Dimiliki oleh Insitusi 

Persentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di 

luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. 

Persentase Saham yang Dimiliki oleh Manajemen 

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase 

saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang 

perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. 

Komite Audit 

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk 

mengaudit operasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja 

perusahaan kantor akuntan publik. (Siegel, 1996) 

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang 

bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. 

(Supriyono, 1998) 

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah 

yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. 

Tujuan pembentukan komite audit adalah: 

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai 

dengan praktik akuntansi yang berlaku umum. 

2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai. 
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3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang meterial di bidang 

keuangan dan implikasi hukumnya. 

4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal. 

Salah satu cara auditor mempertahankan independensinya adalah dengan 

membentuk komite audit (Supriyono, 1998). Sesuai dengan fungsi komite audit di atas, 

sedikit banyak keberadaan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap 

kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan. 

Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya 

beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan 

yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. 

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan 

khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-

pihak lain yang terkait.  

 Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi integitas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika 

perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan 

yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 

Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari mekanisme corporate governance 

terhadap integritas laporan keuangan. 

Kualitas Audit 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan 

berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap 

kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor 

berdasarkan perbedaan big five dan non big five dan ada juga yang menggunakan 

spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian 

Mayangsari (2003). 
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Teoh (1993) berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan 

kualitas earnings, yang diukur dengan Earnings Response Coefficient (ERC). Penelitian 

kali ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokkan auditor big four dengan 

non big four, dikarenakan salah satu KAP big five yaitu Arthur Andersen telah 

dinyatakan collapsed. 

Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran KAP 

dengan kualitas audit (Lennox, 2000). Penelitian DeAngelo (1981) yang dikutip dari 

penelitian Lennox (2000) mengemukakan bahwa KAP yang besar memiliki insentif 

yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan 

dengan KAP yang lebih kecil.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 

Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas audit terhadap integritas 

 laporan keuangan. 

Integritas Laporan Keuangan  

Mulyadi (2004) mendefinisikan integritas sebagai berikut: “Integritas adalah 

prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi 

memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa 

adanya.” 

 Dalam penelitian Mayangsari (2003) integritas laporan keuangan didefinisikan 

sebagai berikut: “Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan 

yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.” 

 Ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang 

biasanya diukur dengan manajemen laba. Beberapa peneliti menyatakan bahwa auditor 

lebih menyukai pelaporan yang konservatif  DeFond dan Subramanyam (1998). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah kausalitas untuk menguji pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen terdiri dari 

independensi auditor yang diukur dengan besarnya fee audit, mekanisme corporate 
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governance yang diukur dengan persentase saham institusi, persentase saham 

manajemen, komite audit, dan komisaris independen, dan variabel kualitas audit yang 

diukur dengan ukuran KAP. Variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. 

Objek Penelitian dan Metode Sampling 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik yang terdaftar selama periode      

1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2003. Perusahaan yang digunakan hanya 

perusahaan yang tergolong kategori tidak teregulasi. Pemilihan sampel berdasarkan 

metode purposive sampling dengan kriteria terdaftar sebagai perusahaan publik selama 

periode 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2003, telah membentuk komite 

audit atau komisaris independen sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melakukan 

pengumuman laba, merger, akuisisi dan diversifikasi selama lima hari sebelum dan 

sesudah periode pengumuman pembentukan komite audit, data harga saham dari IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan) tersedia selama periode estimasi dan pengamatan, dan 

saham perusahanan yang dijadikan sebagai sampel aktif diperdagangkan. 

Operasional Variabel dan Pengukuran 

Variabel Independen 

Independensi 

Independensi diukur dengan besarnya fee audit yang dibayarkan oleh pihak klien 

kepada auditor digunakan untuk mengukur variabel independensi. 

Mekanisme Corporate Governance, diukur dengan : 

1. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi. 

2. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen. 

3. Keberadaan komite audit, diukur dengan variabel dummy yang diberi nilai 1 jika 

perusahaan memiliki komite audit, dan nilai 0 jika perusahaan tidak memiliki 

komite audit. 

4. Keberadaan komisaris independen, yang juga diukur dengan menggunakan 

variabel dummy dan diberi nilai 1 jika ternyata perusahaan memiliki komisaris 

independen dan nilai 0 jika perusahaan tidak memiliki komisaris independen 

Kualitas Audit 

Ukuran KAP ini digunakan untuk mengukur proksi kualitas audit. Ukuran KAP 

ini dibedakan menjadi dua yaitu untuk KAP big-four dan KAP non big-four. Variabel 
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ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana angka 1 diberikan jika auditor 

yang mengaudit perusahaan merupakan auditor dari KAP big four dan 0 jika ternyata 

perusahaan diaudit oleh KAP non big four. 

Adapun KAP big-four per 01 Agustus 2001 yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Price Water House Coopers (PWC), dengan partnernya di Indonesia Drs. Hadi 

Sutanto dan Rekan. 

2. Deloitte Touche Tohmatsu, dengan partnernya di Indonesia Hans, Tuanakotta dan 

Mustofa. 

3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International, dengan partnernya di 

Indonesia yaitu Siddharta, Siddharta, dan Harsono. 

4. Ernst and Young (EY), dengan partnernya di Indonesia Hanadi, Sarwoko, dan 

Sandjaja. 

Variabel Dependen 

Integritas Laporan Keuangan 

Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indeks conservatism 

yang dikemukakan oleh Penmann dan Zhang (2002). 

C it = ( RP res it + DEPR res 
it ) 

NOA it 
Dimana:  

RP        = jumlah biaya riset dan  pengembangan yang ada dalam laporan keuangan. 

DEPR  = biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan. 

NOA    = net operating assets, yang diukur dengan rumus kewajiban keuangan bersih 

             : (total hutang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi ) 

Persamaan Regresi 

 

 

 

KONSR it = β0 + β1 FEE it + β2 KA it + β3 KI it + β4  INST it + β4 MANJ it  + 

β5KM it + є 

Dimana: 

KONSR = Ukuran integritas laporan keuangan yang diukur menggunakan indeks 

conservatism 
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FEE =  besarnya fee audit 

INST =  persentase kepemilikan saham oleh institusi 

MANJ  = persentase kepemilikan saham oleh manajemen 

KA  =  komite audit, yang diukur dengan menggunakan variabel dummy dan 

diberi nilai 1 jika perusahaan memiliki komite audit dan nilai 0 jika 

tidak. 

KI  =  komisaris independen, yang juga diukur dengan menggunakan variabel 

dummy dan diberi nilai 1 jika perusahaan mempunyai komisaris 

independen dan 0 jika perusahaan tidak memiliki komisaris independen 

KM  =  kualitas audit, variabel ini menggunakan ukuran KAP yang diukur  

dengan menggunakan variabel dummy dan diberi nilai 1 jika KAP 

merupakan KAP big four dan nilai 0 jika sebaliknya 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kontrol dan 

dependen terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data dalam 

penelitian ini digunakan metode Kolmogorov Smirnov One Sample.  

Pada tabel hasil uji normalitas data untuk tahun 2000-2003, dapat dilihat bahwa 

data yang terdistribusi normal hanya data persentase saham yang dimiliki oleh institusi, 

sedangkan data yang lainnya tidak terdistribusi normal. (lihat tabel 1) 

Uji Asumsi Klasik  

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan atau korelasi 

antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Pada tabel hasil uji multikolinieritas untuk tahun 2000-2003, dapat 

dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel bebas atau tidak terjadi masalah 

multikolinieritas sehingga model regresi ini merupakan model regresi yang cukup baik. 

(lihat tabel 2) 

Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, 

model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi 

homoskedastisitas. Pada tabel hasil uji heteroskedastisitas untuk tahun 2000-2003, dapat 

dilihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada tahun 2000 dan 2001, tetapi terjadi 

heteroskedastisitas pada tahun 2002 dan 2003, sehingga model regresi untuk tahun 

tersebut kurang layak digunakan. (lihat tabel 3) 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Pada tabel hasil uji autokorelasi untuk tahun 2000-2003, dapat dilihat bahwa tidak 

terjadi autokorelasi. (lihat tabel 4) 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik regresi berganda, yang 

terdiri dari Adjusted R square, untuk melihat persentase pengaruh variabel bebas yang 

dimasukkan dalam penelitian terhadap variabel terikat, Uji F untuk menguji hipotesis 

antara lebih dari satu variabel independent terhadap satu variabel dependent serta Uji t 

untuk menguji hipotesis antara satu variabel independent dengan satu variabel 

independent.  

Hasil Uji Adjusted R Square 

Hasil uji adjusted r square tahun 2000 menunjukkan bahwa variabel independensi 

yang dinyatakan dengan besarnya fee audit, variabel mekanisme corporate governance 

yang dinyatakan dengan keberadaan komite audit, komisaris independen, persentase 

saham institusi, dan persentase saham manajemen, serta variabel kualitas audit yang 

dinyatakan dengan ukuran KAP dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu integritas 

laporan keuangan sebesar 99,70% sedangkan sisanya 0,30% dijelaskan oleh faktor lain 

di luar model. 

Hasil uji adjusted r square tahun 2001 menunjukkan bahwa variabel independensi 

yang dinyatakan dengan besarnya fee audit, variabel mekanisme corporate governance 
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yang dinyatakan dengan keberadaan komite audit, komisaris independen, persentase 

saham institusi, dan persentase saham manajemen, serta variabel kualitas audit yang 

dinyatakan dengan ukuran KAP dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu integritas 

laporan keuangan sebesar 100%. 

Hasil uji adjusted r square tahun 2002 menunjukkan bahwa variabel independensi 

yang dinyatakan dengan besarnya fee audit, variabel mekanisme corporate governance 

yang dinyatakan dengan keberadaan komite audit, komisaris independen, persentase 

saham institusi, dan persentase saham manajemen, serta variabel kualitas audit yang 

dinyatakan dengan ukuran KAP dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu integritas 

laporan keuangan sebesar 4.20% sedangkan sisanya 95,8% dijelaskan oleh faktor lain di 

luar model. 

Hasil uji adjusted r square tahun 2003 menunjukkan bahwa variabel independensi 

yang dinyatakan dengan besarnya fee audit, variabel mekanisme corporate governance 

yang dinyatakan dengan keberadaan komite audit, komisaris independen, persentase 

saham institusi, dan persentase saham manajemen, serta variabel kualitas audit yang 

dinyatakan dengan ukuran KAP dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu integritas 

laporan keuangan sebesar 26,50% sedangkan sisanya 73,50% dijelaskan oleh faktor lain 

di luar model. (lihat tabel 5) 

Hasil uji t untuk hipotesis pertama 

Hasil uji t tahun 2000 sampai 2002 pada hipotesis pertama menunjukkan nilai 

signifikansi masing-masing 0,721, 0,774, dan 0,687, yang berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari independensi terhadap integritas laporan keuangan. 

Hasil uji t tahun 2003 pada hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikansi 

0,000, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari independensi terhadap 

integritas laporan keuangan. (lihat tabel 6) 

Hasil uji F untuk hipotesis kedua 

Hasil uji F tahun 2000 sampai 2001 pada hipotesis kedua menunjukkan nilai 

signifikansi masing-masing 0,000, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari 

mekanisme corporate governance terhadap integritas laporan keuangan. 
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Hasil uji F tahun 2002 sampai 2003 pada hipotesis kedua menunjukkan nilai 

signifikansi 0,933 dan 0,857, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

mekanisme corporate governance terhadap integritas laporan keuangan. (lihat tabel 7) 

Hasil uji t untuk hipotesis ketiga 

Hasil uji t tahun 2000 sampai 2003 pada hipotesis ketiga menunjukkan nilai 

signifikansi masing-masing 0,507, 0,545, 0,197, 0,692, yang berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. (lihat 

tabel 8) 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan  

1. Penelitian tahun 2000, 2001, 2002 untuk pengujian hipotesis pertama 

menunjukkan bahwa independensi yang diukur dengan fee audit tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 

2. Penelitian tahun 2003 untuk pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

independensi yang diukur dengan fee audit memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan. 

3. Penelitian tahun 2000 dan 2001 untuk pengujian hipotesis kedua menunjukkan 

mekanisme corporate governance yang diukur dengan keberadaan komite audit 

dalam perusahaan, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, 

persentase saham yang dimiliki oleh institusi, serta persentase saham yang dimiliki 

oleh manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. 

4. Penelitian tahun 2002 dan 2003 untuk pengujian hipotesis kedua menunjukkan 

mekanisme corporate governance yang diukur dengan keberadaan komite audit 

dalam perusahaan, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, 

persentase saham yang dimiliki oleh institusi, serta persentase saham yang dimiliki 

oleh manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan. 
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5. Penelitian tahun 2000 sampai 2003 untuk pengujian hipotesis ketiga menunjukkan 

kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 

Keterbatasan 

1. Data penelitian tidak terdistribusi normal. 

2. Jumlah sampel yang terbatas hanya 70 sampel perusahaan dari berbagai industri. 

3. Tahun penelitian yang terbatas pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. 

4. Sampel terbatas pada perusahaan tidak teregulasi saja sedangkan perusahaan 

teregulasi tidak termasuk dalam sampel karena berbeda karakteristik. 

Rekomendasi 

1. Data yang digunakan untuk penelitian sebaiknya yang berdistribusi normal. 

2. Memperbanyak jumlah sampel. 

3. Memperluas tahun penelitian. 

4. Jika dapat menemukan beberapa persamaan antara perusahaan teregulasi dengan 

perusahaan tidak teregulasi, penelitian yang akan datang akan lebih baik jika 

menggunakan juga perusahaan teregulasi sebagai sampel. 
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LAMPIRAN PENDUKUNG HASIL PENELITIAN 
 
TABEL 1 HASIL UJI NORMALITAS 

Hasil Uji Normalitas Data Tahun 2000 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70 70 70 70 70 70 70
4310.57 65.8749 4.6191 .97 .99 .27 .05216043

12874.04 18.6014 9.7625 .17 .12 .45 .34175664
.369 .071 .318 .539 .533 .456 .458
.341 .071 .305 .432 .452 .456 .458

-.369 -.062 -.318 -.539 -.533 -.272 -.433
3.086 .594 2.661 4.510 4.462 3.818 3.831
.000 .872 .000 .000 .000 .000 .000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FEE INST MJMT KA KI KAP C

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Hasil Uji Normalitas Data Tahun 2001 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70 70 70 70 70 70 70
4757.54 67.0184 3.1171 .97 .99 .27 20938101

15305.28 16.1678 6.2117 .17 .12 .45 1.612353
.378 .095 .337 .539 .533 .456 .501
.348 .095 .337 .432 .452 .456 .501

-.378 -.054 -.308 -.539 -.533 -.272 -.448
3.162 .791 2.820 4.510 4.462 3.818 4.188

.000 .559 .000 .000 .000 .000 .000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FEE INST MJMT KA KI KAP C

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

 

Hasil Uji Normalitas Data Tahun 2002 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70 70 70 70 70 70 70
4635.86 69.2923 2.2736 .97 .99 .64 09373572

12039.58 14.9023 5.4500 .17 .12 .48 61520219
.350 .098 .338 .539 .533 .413 .452
.325 .098 .330 .432 .452 .266 .452

-.350 -.076 -.338 -.539 -.533 -.413 -.438
2.929 .819 2.830 4.510 4.462 3.457 3.782

.000 .514 .000 .000 .000 .000 .000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FEE INST MJMT KA KI KAP C

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Hasil Uji Normalitas Data Tahun 2003 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70 70 70 70 70 70 70
6442.94 66.5447 2.5733 .97 .99 .63 .01971067

17674.83 17.3994 5.8567 .17 .12 .49 .04571134
.358 .060 .330 .539 .533 .406 .305
.346 .051 .327 .432 .452 .273 .304

-.358 -.060 -.330 -.539 -.533 -.406 -.305
2.993 .498 2.763 4.510 4.462 3.396 2.548
.000 .965 .000 .000 .000 .000 .000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FEE INST MJMT KA KI KAP C

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
TABEL 2 HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 
 

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Tolerance dan VIF Tahun 2000 
Coefficientsa

2.849 .025 113.783 .000
-1.62E-07 .000 -.006 -.931 .356 .975 1.026
1.900E-04 .000 .010 1.450 .152 .828 1.208
1.295E-04 .000 .004 .508 .613 .794 1.260
2.278E-03 .014 .001 .164 .870 .905 1.105

-2.851 .019 -.997 -149.642 .000 .948 1.055
-6.21E-03 .005 -.008 -1.189 .239 .899 1.112

(Constant)
FEE
INST
MJMT
KA
KI
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ca. 
 

 
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Korelasi Tahun 2000 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.020 .107 -.078 .282 -.088
-.020 1.000 .077 .212 -.111 .400
.107 .077 1.000 -.030 -.018 -.037

-.078 .212 -.030 1.000 -.023 .091
.282 -.111 -.018 -.023 1.000 -.109

-.088 .400 -.037 .091 -.109 1.000
2.723E-05 -2.63E-08 9.766E-11 -7.72E-06 2.044E-05 -6.01E-08
-2.63E-08 6.494E-08 3.422E-12 1.030E-06 -3.92E-07 1.336E-08
9.766E-11 3.422E-12 3.042E-14 -9.93E-11 -4.26E-11 -8.42E-13
-7.72E-06 1.030E-06 -9.93E-11 3.629E-04 -6.16E-06 2.260E-07
2.044E-05 -3.92E-07 -4.26E-11 -6.16E-06 1.928E-04 -1.99E-07
-6.01E-08 1.336E-08 -8.42E-13 2.260E-07 -1.99E-07 1.716E-08

KAP
MJMT
FEE
KI
KA
INST
KAP
MJMT
FEE
KI
KA
INST

Correlations

Covariances

Model
1

KAP MJMT FEE KI KA INST

Dependent Variable: Ca. 
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Hasil Uji Multikolinieritas dengan Tolerance dan VIF Tahun 2001 
Coefficientsa

13.496 .041 332.510 .000
4.452E-08 .000 .000 .184 .855 .957 1.045
-4.78E-05 .000 .000 -.199 .843 .874 1.145
2.755E-04 .001 .001 .437 .663 .860 1.163
8.884E-03 .023 .001 .390 .698 .899 1.113

-13.486 .031 -1.000 -438.303 .000 .973 1.027
3.726E-04 .009 .000 .043 .965 .893 1.119

(Constant)
FEE
INST
MJMT
KA
KI
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ca. 
 

 
 

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Korelasi Tahun 2001 
Coefficient Correlationsa

1.000 -.023 -.091 .072 .290 -.134
-.023 1.000 .009 .177 -.103 .317
-.091 .009 1.000 -.033 -.017 .135
.072 .177 -.033 1.000 -.034 .098
.290 -.103 -.017 -.034 1.000 -.143

-.134 .317 .135 .098 -.143 1.000
7.345E-05 -4.75E-08 -2.41E-05 1.502E-10 5.674E-05 -7.22E-07
-4.75E-08 5.764E-08 6.744E-08 1.031E-11 -5.64E-07 4.798E-08
-2.41E-05 6.744E-08 9.467E-04 -2.48E-10 -1.17E-05 2.625E-06
1.502E-10 1.031E-11 -2.48E-10 5.870E-14 -1.89E-10 1.502E-11
5.674E-05 -5.64E-07 -1.17E-05 -1.89E-10 5.202E-04 -2.05E-06
-7.22E-07 4.798E-08 2.625E-06 1.502E-11 -2.05E-06 3.969E-07

KAP
INST
KI
FEE
KA
MJMT
KAP
INST
KI
FEE
KA
MJMT

Correlations

Covariances

Model
1

KAP INST KI FEE KA MJMT

Dependent Variable: Ca. 
 

 

 

 

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Tolerance dan VIFTahun 2002 
Coefficientsa

5.332E-04 .839 .001 .999
-1.94E-06 .000 -.038 -.299 .766 .944 1.059
-3.93E-03 .005 -.095 -.752 .455 .948 1.055
-7.52E-03 .014 -.067 -.532 .596 .971 1.030

.287 .469 .078 .613 .542 .931 1.074

.253 .646 .049 .392 .696 .967 1.034
-.213 .167 -.167 -1.275 .207 .889 1.125

(Constant)
FEE
INST
MJMT
KA
KI
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ca. 
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Hasil Uji Multikolinieritas dengan Korelasi Tahun 2002 
Coefficient Correlationsa

1.000 -.032 -.060 -.162 -.179 -.223
-.032 1.000 .144 -.053 .049 -.077
-.060 .144 1.000 -.036 .151 -.097
-.162 -.053 -.036 1.000 -.020 .066
-.179 .049 .151 -.020 1.000 -.019
-.223 -.077 -.097 .066 -.019 1.000

2.782E-02 -7.53E-05 -5.22E-05 -1.75E-02 -1.94E-07 -1.75E-02
-7.53E-05 1.997E-04 1.068E-05 -4.85E-04 4.466E-09 -5.08E-04
-5.22E-05 1.068E-05 2.735E-05 -1.22E-04 5.132E-09 -2.37E-04
-1.75E-02 -4.85E-04 -1.22E-04 .417 -8.22E-08 2.005E-02
-1.94E-07 4.466E-09 5.132E-09 -8.22E-08 4.207E-11 -5.63E-08
-1.75E-02 -5.08E-04 -2.37E-04 2.005E-02 -5.63E-08 .220

KAP
MJMT
INST
KI
FEE
KA
KAP
MJMT
INST
KI
FEE
KA

Correlations

Covariances

Model
1

KAP MJMT INST KI FEE KA

Dependent Variable: Ca. 
 

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Tolerance dan VIF Tahun 2003 
Coefficientsa

-7.07E-02 .054 -1.297 .199
1.488E-06 .000 .575 5.383 .000 .932 1.073
4.701E-04 .000 .179 1.623 .110 .876 1.141
8.832E-05 .001 .011 .104 .917 .903 1.107
2.906E-02 .029 .107 .994 .324 .925 1.081
2.816E-02 .041 .074 .695 .490 .949 1.053
-1.06E-02 .010 -.113 -1.023 .310 .868 1.151

(Constant)
FEE
INST
MJMT
KA
KI
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ca. 
 

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Korelasi Tahun 2003 
Coefficient Correlationsa

1.000 -.046 -.174 -.228 -.243 -.116
-.046 1.000 -.008 .061 -.073 .297
-.174 -.008 1.000 .012 .054 .144
-.228 .061 .012 1.000 .126 .110
-.243 -.073 .054 .126 1.000 -.038
-.116 .297 .144 .110 -.038 1.000

1.082E-04 -4.03E-07 -7.33E-05 -6.55E-10 -7.40E-05 -3.48E-07
-4.03E-07 7.182E-07 -2.58E-07 1.437E-11 -1.81E-06 7.293E-08
-7.33E-05 -2.58E-07 1.641E-03 1.336E-10 6.397E-05 1.693E-06
-6.55E-10 1.437E-11 1.336E-10 7.642E-14 1.019E-09 8.785E-12
-7.40E-05 -1.81E-06 6.397E-05 1.019E-09 8.545E-04 -3.21E-07
-3.48E-07 7.293E-08 1.693E-06 8.785E-12 -3.21E-07 8.390E-08

KAP
MJMT
KI
FEE
KA
INST
KAP
MJMT
KI
FEE
KA
INST

Correlations

Covariances

Model
1

KAP MJMT KI FEE KA INST

Dependent Variable: Ca. 
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TABEL 3 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot untuk Tahun 2000 

Scatterplot

Dependent Variable: C

Regression Standardized Predicted Value
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Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot untuk Tahun 2001 

Scatterplot

Dependent Variable: C

Regression Standardized Predicted Value
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Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot untuk Tahun 2002 

Scatterplot

Dependent Variable: C

Regression Standardized Predicted Value
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Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot untuk Tahun 2003 

Scatterplot

Dependent Variable: C

Regression Standardized Predicted Value
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TABEL 4 HASIL UJI AUTOKORELASI 
 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Tahun 2000 

Model Summaryb

.999a .997 .997 .01841281 2.100
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), KAP, MJMT, FEE, KI, KA, INSTa. 

Dependent Variable: Cb. 
 

 
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Tahun 2001 

Model Summaryb

1.000a 1.000 1.000 .03013775 1.818
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), KAP, INST, KI, FEE, KA, MJMTa. 

Dependent Variable: Cb. 
 

 
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Tahun 2002 

Model Summaryb

.204a .042 -.050 .63026586 2.057
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), KAP, MJMT, INST, KI, FEE, KAa. 

Dependent Variable: Cb. 
 

 
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Tahun 2003 

Model Summaryb

.574a .329 .265 .03918716 2.496
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), KAP, MJMT, KI, FEE, KA, INSTa. 

Dependent Variable: Cb. 
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TABEL 5 HASIL ADJUSTED R SQUARE 
 

Tabel hasil Adjusted R Square Tahun 2000 

Model Summary

.999a .997 .997 .01841281
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KAP, MJMT, FEE, KI, KA, INSTa. 
 

 

 

Tabel hasil Adjusted R Square Tahun 2001 

Model Summary

1.000a 1.000 1.000 .03013775
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KAP, INST, KI, FEE, KA, MJMTa. 
 

 
 

Tabel hasil Adjusted R Square Tahun 2002 

Model Summary

.204a .042 -.050 .63026586
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KAP, MJMT, INST, KI, FEE, KAa. 
 

 
 

Tabel hasil Adjusted R Square Tahun 2003 

Model Summary

.574a .329 .265 .03918716
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KAP, MJMT, KI, FEE, KA, INSTa. 
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TABEL 6 HASIL UJI t UNTUK HIPOTESIS PERTAMA 
 
Tahun 2000 

Coefficientsa

5.713E-02 .043 1.317 .192
-1.15E-06 .000 -.043 -.359 .721

(Constant)
FEE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
 

Tahun 2001 
Coefficientsa

.227 .203 1.116 .268
-3.68E-06 .000 -.035 -.288 .774

(Constant)
FEE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
 

Tahun 2002 
Coefficientsa

.105 .079 1.327 .189
-2.50E-06 .000 -.049 -.404 .687

(Constant)
FEE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
 

Tahun 2003 
Coefficientsa

1.085E-02 .005 2.185 .032
1.376E-06 .000 .532 5.181 .000

(Constant)
FEE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
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TABEL 7 HASIL UJI F UNTUK HIPOTESIS KEDUA 
 
Tahun 2000 

ANOVAb

8.037 4 2.009 5920.341 .000a

2.206E-02 65 3.394E-04
8.059 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KI, INST, KA, MJMTa. 

Dependent Variable: Cb. 
 

 
Tahun 2001 

ANOVAb

179.321 4 44.830 50895.903 .000a

5.725E-02 65 8.808E-04
179.378 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KI, KA, INST, MJMTa. 

Dependent Variable: Cb. 
 

 
Tahun 2002 

ANOVAb

.329 4 8.236E-02 .208 .933a

25.785 65 .397
26.115 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KI, KA, MJMT, INSTa. 

Dependent Variable: Cb. 
 

 
 
Tahun 2003 

ANOVAb

2.865E-03 4 7.162E-04 .329 .857a

.141 65 2.174E-03

.144 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KI, KA, MJMT, INSTa. 

Dependent Variable: Cb. 
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TABEL 8 HASIL UJI t UNTUK HIPOTESIS KETIGA 
 
Tahun 2000 

Coefficientsa

6.884E-02 .048 1.433 .157
-6.15E-02 .092 -.081 -.666 .507

(Constant)
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
 

Tahun 2001 
Coefficientsa

.281 .227 1.240 .219
-.265 .435 -.074 -.608 .545

(Constant)
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
 

Tahun 2002 
Coefficientsa

.222 .122 1.809 .075
-.199 .153 -.156 -1.302 .197

(Constant)
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
 

Tahun 2003 
Coefficientsa

1.686E-02 .009 1.870 .066
4.529E-03 .011 .048 .398 .692

(Constant)
KAP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ca. 
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