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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan laporan yang dapat mencerminkan hasil 

dari kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Laporan keuangan digunakan oleh para pengguna dengan tujuan yang berbeda-

beda. Manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk 

mempertanggungjawabkan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Investor 

atau pemegang saham memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dalam membantu pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang 

akan dilakukan terhadap perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini bisa juga 

digunakan oleh calon investor untuk melihat kondisi perusahaan dan mendukung 

pengambilan keputusan investasinya. 

Laporan keuangan harus dapat diandalkan, karena digunakan oleh 

berbagai pihak dan juga digunakan sebagai dasar pertimbangan atas keputusan 

yang penting. Laporan keuangan yang akan dipublikasikan perlu dilakukan 

evaluasi terhadap keandalan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh jasa profesional yang dapat 

memeriksa kebenaran laporan keuangan dan meningkatkan mutu informasi bagi 

pengguna laporan keuangan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Imhoff 

(2003), peningkatan keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh 

manajemen dapat dilakukan dengan menggunakan jasa profesional audit yang 

independen. 
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Perusahaan harus menunjuk jasa profesional yaitu auditor eksternal yang 

dapat dipercaya untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang sudah 

disusun oleh pihak manajemen. Pemilihan auditor eksternal yang berkualitas 

menjadi suatu keharusan bagi perusahaan terutama perusahaan publik yang 

memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang menginvestasi dananya 

dalam perusahaan tersebut. Pemilihan auditor juga merupakan salah satu hal yang 

penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor 

pada laporan keuangan yang diterbitkan. Jika laporan keuangan sudah diaudit oleh 

auditor yang dipercaya memiliki keahlian yang memadai maka investor 

cenderung akan lebih mempercayai pendapat yang diberikan oleh auditor tersebut 

terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Tingkat keandalan laporan keuangan yang telah di audit bergantung pada 

kualitas auditor tersebut. Menurut DeAngelo (1981), proksi yang digunakan untuk 

mengukur kualitas audit adalah ukuran dari auditor. Dewasa ini, ukuran 

perusahaan auditor dikategorikan menjadi dua, yaitu auditor big four (Big-4) dan 

auditor non-big four, perusahaan auditor Big-4 terdiri dari Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler (KPMG), Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), Ernst and Young (EY), 

dan Price Waterhouse Coopers (PWC). Perusahaan auditor Big-4 dipercaya dapat 

menghasilkan laporan audit yang lebih independen dibandingkan perusahaan 

auditor lainnya (Karim & Zijl, 2013). 

Pentingnya pemilihan auditor eksternal yang digunakan membuat 

perusahaan perlu memperhatikan dengan seksama sebelum mengambil keputusan 

untuk menggunakan auditor tertentu. Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk 

mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan 
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dalam memilih auditor eksternalnya. Salah satu komponen yang pernah diteliti 

adalah Corporate governance (tata kelola perusahaan). Tata kelola perusahaan 

adalah suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang 

mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. 

Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku 

kepentingan (stakeholder). Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 

pemegang saham, pihak manajemen, dewan direksi, karyawan, pemasok, 

pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Auditor 

eksternal memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan yaitu sebagai 

alat pengawasan yang penting dalam proses pelaporan keuangan. 

Karaibrahimoglu (2013) meneliti faktor-faktor tata kelola perusahaan yang terdiri 

dari independensi dewan, ukuran dewan, ukuran komite audit, kepemilikan 

institusional dan konsentrasi kepemilikan terhadap pemilihan auditor. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan auditor 

lainnya juga berasal dari faktor karakteristik perusahaan seperti ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan kompleksitas bisnis (Thornton & Moore, 1993; 

Copley & Douthett, 2002; Hodgdon, Tondkar, Adhikari, & Harless, 2009). 

Perusahaan yang memiliki aset yang besar, laba yang tinggi, operasional yang 

lebih kompleks, dan leverage yang lebih rendah akan cenderung memilih auditor 

Big-4 (Titman & Trueman, 1986; DeFond et al., 1999; Wong et al.,2008; 

Guedhami et al., 2009). 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian mengenai pemilihan 

auditor diatas, maka dipandang perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian 

terkait pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap 
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pemilihan auditor dengan mengambil objek penelitian di negara berkembang, 

Indonesia yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA 

PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP 

PEMILIHAN AUDITOR PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah: 

1. Apakah independensi dewan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

2. Apakah ukuran dewan berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 

auditor? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

6. Apakah kepemilikan dewan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

7. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 
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8. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

9. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

10. Apakah klasifikasi industri berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

11. Apakah risiko perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

12. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor? 

13. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 

auditor? 

14. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 

auditor? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan terhadap pemilihan 

auditor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap pemilihan auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap pemilihan 

auditor. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

pemilihan auditor. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap pemilihan 

auditor. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan dewan terhadap pemilihan 

auditor. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pemilihan 

auditor. 

8. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pemilihan 

auditor. 

9. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap 

pemilihan auditor. 

10. Untuk mengetahui pengaruh klasifikasi industri terhadap pemilihan 

auditor. 

11. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap pemilihan 

auditor. 

12. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemilihan 

auditor. 

13. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pemilihan auditor. 

14. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pemilihan auditor. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

perusahaan dalam melakukan kebijakan atas pemilihan auditor dengan 

mengacu kepada tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari investor terhadap laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Bagi dunia akademik 

 Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca 

mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan karakterisitik perusahaan 

terhadap pemilihan auditor dalam suatu perusahaan serta dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk mendukung penelitian yang sejenis bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. 

3.  Bagi investor 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor untuk menetapkan 

keputusan investasi dengan mempertimbangkan pemilihan auditor 

berkualitas yang dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan dan 

karakteristik perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab 

saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain dengan perincian 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atas penyusuan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penyusunan penelitian, model penelitian yang 

dikembangkan, dan perumusan hipotesis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang diuji dalam penelitian, teknik pengumpulan 

data yang diperlukan, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menunjukkan hasil pengujian serta analisis dan pembahasan 

atas pengujian tersebut.  Mulai dari hasil uji statistik deskriptif, uji 

outlier, uji multikolinearitas, dan hasil uji hipotesis penelitian yaitu uji 

Hosmer and Lemeshow, uji Wald, dan uji Nagelkerke R Square. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

penulis dan keterbatasan dari penelitian, serta rekomendasi yang dapat 

diberikan untuk menunjang penelitian berikutnya. 
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