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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian mengenai pengaruh tata 

kelola perusahaan pada pemilihan auditor di Indonesia yang bertujuan untuk 

mengetahui relasi yang dihasilkan dari dampak antara hubungan mekanisme tata 

kelola perusahaan yang terdiri dari konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, 

ukuran komite audit, ukuran dewan dan dewan independen yang didukung dengan 

beberapa variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, efek pengungkit keuangan 

dan profitabilitas terhadap permintaan atas kualitas audit yang menjadi indikator 

dalam pemilihan auditor.  

Fokus pada penelitian ini menuju pada perusahaan yang telah melakukan 

publikasi atas laporan keuangan perusahaan yang lengkap dan telah lulus proses 

audit. Data penelitian yang diteliti mencakup 2,088 data dengan jumlah 

perusahaan yang diteliti yaitu 424 perusahaan pada periode 2013 hingga 2017. 

Mengikuti penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, pengukuran atas 

kualitas audit pada suatu perusahaan dianggap lebih tinggi jika perusahaan 

tersebut menggunakan jasa audit dari salah satu perusahaan audit Big-4. 

Pemilihan model penelitian dilakukan dengan menggunakan uji regresi panel 

melalui bantuan program aplikasi yang telah tersedia yaitu SPSS dan E-views. 

Pengujian yang dilakukan memperoleh bukti yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, ukuran komite audit dan ukuran dewan yang tinggi cenderung 

untuk menghasilkan permintaan atas jasa audit yang lebih tinggi yaitu auditor dari 

Big-4. Hal ini disebabkan karena kualitas audit yang lebih tinggi dapat 

mengurangi konflik keagenan pada suatu perusahaan. Namun perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial menghasilkan hubungan yang 

negatif terhadap permintaan atas kualitas audit. Hasil tersebut membuktikan 

bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga dan manajerial perusahaan 

cenderung memilih auditor dengan kualitas yang lebih rendah untuk 

mempertahankan keuntungan perusahaan. 
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