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ABSTRACT 

 
This study aimed to test the relative strengths of efficiency and opportunistic 

consideration in making client auditor choice in companies listed in the Indonesia Stock 
Exchange (IDX). Variables used in this study are institutional shareholding, foreign 
shareholding, audit complexity, industry orientation (i.e. whether the firm belongs to 
banking sector), director shareholding, government shareholding and audit risk affect the 
demand for superior monitoring by Big-4 auditors. Samples from this study using the 370 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009-2013 and were 
selected using purposive sampling method. The results of this study indicate that the 
institutional shareholding, foreign shareholding, audit complexity and industry orientation 
has positive significant impact on auditor choice. This study indicate that the government 
shareholding has negative significant impact on auditor choice. 

 
Keywords: auditor choice, corporate governance, ownership. 
 

PENDAHULUAN 

 Akuntansi berhubungan erat dengan informasi atas kinerja perusahaan yang 
diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Proses akuntansi 
menghasilkan laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Laporan keuangan bermanfaat bagi 
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
Informasi laporan keuangan dikatakan bermanfaat bagi pengguna apabila informasi 
disajikan secara relevan dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan (Reeve, Warren, 
& Duchac, 2009). 
 Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), terdapat perbedaan 
kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen) yang 
menimbulkan konflik keagenan yang memihak pada kepentingan masing-masing. Konflik 
keagenan terjadi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak daripada 
pemegang saham dan manajemen terdorong untuk mencari keuntungan sendiri.  
 Konflik menyebabkan manajemen tidak melaksanakan kewajibannya dalam 
menghasilkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemegang saham 
(Jensen & Meckling, 1976). Laporan keuangan kini sulit dipercayai oleh para investor dan 
pengguna lainnya disebabkan skandal akuntansi Enron, Arthur Anderson dan World Com  
yang telah terjadi (Gendron, Suddaby, & Lam, 2006). International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) pada forum Hawkamah mengatakan bahwa kondisi keuangan 
dunia kini telah disoroti dengan pentingnya tingkat keandalan serta laporan keuangan yang 
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berkualitas tinggi diseluruh sektor ekonomi dunia. 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. 
Menurut Darmadi (2012), auditor independen dipertimbangkan sebagai salah satu 
mekanisme yang dapat membantu perusahaan mengurangi informasi asimetris yang terjadi 
karena konflik keagenan. 
 Tingkat keandalan laporan keuangan yang telah diaudit 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, Deloitte Touche 
Tohmatsu, Ernst and Young dan Price Waterhouse Coopers. Perusahaan auditor BIG-4 
dipercaya dapat menghasilkan laporan audit yang lebih independen dibandingkan 
perusahaan auditor lainnya (Karim & Zijl, 2013).   
 Pemilihan auditor yang lebih berkualitas umumnya ditinjau dari ciri-ciri 
kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan serta permasalahan perusahaan yang 
sedang dihadapi. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan auditor 
bervariasi, dimulai dari faktor karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, 
profitabilitas dan kompleksitas bisnis (Thornton & Moore, 1993; Copley & Douthett, 2002; 
Hodgdon, Tondkar, Adhikari, & Harless, 2009). Mengingat variabel struktur kepemilikan 
merupakan salah satu faktor utama sebagai penyebab konflik keagenan sehingga penelitian 
sebelumnya juga meneliti pengaruh faktor struktur kepemilikan terhadap pemilihan auditor 
(Ahmad, Houghton, & Yusof, 2006; Guedhami, Pittman, & Saffar, 2009; Niskanen, 
Karjalainen, & Niskanen, 2011). Penelitian sebelumnya mengenai pemilihan auditor diukur 
juga dari karakterisik dewan (Lin & Liu, 2009; Shan, 2014), komite audit (Abbott & 
Parker, 2000; Karaibrahimoglu, 2013), dan etnis (Ahmad et al., 2006; Nazri, Smith, & 
Ismail, 2012).  
 Menurut Karim dan Zijl (2013), pemilihan auditor dipertimbangkan dari dua sisi 
yaitu faktor efisiensi dan faktor oportunisme. Perusahaan dengan pertimbangan efisiensi 
melihat dengan adanya auditor independen berkualitas dapat meningkatkan tingkat 
kepercayaan investor pada informasi akuntansi  yang disajikan. Investasi perusahaan 
kepada auditor berkualitas adalah keuntungan yang sepadan dengan biaya yang 
dikeluarkan. Perusahaan yang mempertimbangan faktor oportunisme mempercayai bahwa 
auditor independen adalah sebuah rintangan dalam mencapai tujuan tersendiri. Perusahaan 
yang oportunisme cenderung tidak memilih auditor independen dalam mengawasi tindakan 
mereka yang mencurigakan dan bermasalah serta di lain sisi mereka akan memilih auditor 
yang kurang berkualitas (Chi & Weng, 2013). Teori keagenan memprediksi oportunisme 
perusahaan cenderung mengambil keuntungan sepihak sehingga menyebabkan terjadinya 
informasi asimetris. 
 Penelitian terdahulu mengenai pemilihan auditor umumnya membahas pemilihan 
auditor di negara maju seperti Amerika, Eropa Barat dan Australia (Lee, Stokes, Taylor, & 
Walter, 2003; Velury, Reisch, & O’Reilly, 2003; Broye & Weill, 2008; Hope, Kang, 
Thomas, & Yoo, 2008; Azibi, Tondeur, & Rajhi, 2010; Mahdavi, Maharlouie, Ebraimi, & 
Sarikhani, 2011; Pouraghajan, Tabari, & Haghparast, 2014) dan jarang membahas 
pemilihan auditor di negara berkembang seperti Negara Indonesia. Penelitian sebelumnya, 
kecuali penelitian Karim dan Zijl (2013), tidak menjelaskan pertimbangan perusahaan yang 
meninjau dari faktor efisiensi dan faktor oportunisme dalam memilih auditor.  
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 Di Indonesia, setiap laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar 
(BAPEPAM, 2012). Beberapa tahun terakhir, sejumlah skandal auditor terjadi pada 
Indonesia, seperti kasus PT. Kimia Farma dan PT. Telkom Tbk mengakibatkan kualitas 
laporan keuangan yang semakin disorot pada dunia ekonomi (Rosser, 1999). Tingkat 
kualitas auditor juga menjadi hal utama dalam dunia ekonomi Indonesia. 
   

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Penelitian mengenai pemilihan auditor umumnya meninjau dari pentingnya 
auditor pada perusahaan hingga penyebab utama kepentingan memilih auditor yang 
berkualitas. Konflik keagenan yang disajikan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana 
konflik yang terjadi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham menjadi penyebab 
utama pentingnya peran auditor independen bagi sebuah perusahaan (Watts & Zimmerman, 
1983; Francis & Krishnan, 1999; Wallace, 2004; Fan & Wong, 2005; Ahmad et al., 2006). 
Pemilihan auditor juga disoroti dengan pentingnya kualitas auditor dalam pengawasan 
terhadap tata kelola perusahaan agar laporan keuangan perusahaan menjadi lebih 
terandalkan (DeAngelo, 1981; Becker, DeFond, Jiambalyo, & Sumbramanyam, 1998; Hay 
& Davis, 2004). 
 Penelitian mengenai pemilihan auditor telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 
pada berbagai Negara baik itu Negara maju maupun Negara berkembang. Penelitian 
pemilihan auditor pada Negara maju seperti, Amerika (Velury et al., 2003; Hope et al., 
2008; Liu & Lai, 2012; Ho & Kang, 2013), Australia (Lee et al., 2003), Inggris (Campa, 
2013), Prancis (Azibi et al., 2010), Cina (Lin & Liu, 2009; Wang & Xin, 2011; Chi & 
Weng, 2013; Shan, 2014) dan Italia (Ianniello, Mainardi, & Rossi, 2013).  
 Pada Negara berkembang, penelitian pemilihan auditor juga telah dilakukan, 
seperti pada Negara Turki (Aksu, Onder, & Saatcioglu, 2007; Karaibrahimoglu, 2013), 
Mesir (Soliman & Elsalam, 2012), Tunisia (Makni, Kolsi, & Affes, 2012), Iran (Mahdavi et 
al., 2011; Hoseinbeglou, Masrori, & Rossi, 2013; Mohammadrezaei & Mohammadrezaei, 
2013; Pouraghajan et al., 2014), dan Bangladesh (Karim & Zijl, 2013; Karim, Zijl, & 
Mollah, 2013). Penelitian tentang pemilihan auditor juga dilakukan pada Negara 
berkembang di Asia, seperti Malaysia (Ahmad et al., 2006; Nazri et al., 2012) dan 
Indonesia (Darmadi, 2012). 
 Penelitian mengenai pemilihan auditor umumnya meneliti kembali dengan 
menggunakan penyebab akan pentingnya auditor sebagai variabel independen, yaitu tata 
kelola perusahaan. Fan dan Wong (2005), Aksu et al. (2007),  Broye dan Weill (2008), Lin 
dan Liu (2009), Adeyami dan Fagbemi (2010), Liu dan Lai (2012) dan Makni et al. (2012), 
meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pemilihan auditor, ditinjau dari ukuran 
perusahaan, kompleksitas perusahaan, leverage¸ profitabilitas, dan umur perusahaan. 
Variabel struktur dewan juga diteliti sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 
pemilihan auditor (Soliman & Elsalam, 2012; Karim et al., 2013; Shan, 2014)   
 Velury et al. (2003), Guedhami et al. (2009), Azibi et al. (2010), Zureigat (2011), 
dan Mahdavi et al. (2011), melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan terhadap 
pemilihan auditor. Penelitian tersebut menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan, 
kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan manajerial 
dan kepemilikan pemerintah sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan, 
profitabilitas dan leverage sebagai variabel kontrol. Hal ini berbeda dengan Mgbame, 
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Eragbhe, dan Osazuwa (2012) dan Adeniyi dan Mieseigha (2013) yang menggunakan 
variabel jangka waktu audit dalam variabel independen penelitiannya. 
 Pada penelitian terdahulu terhadap pemilihan auditor, selain peninjauan dari tata 
kelola perusahaan dikatakan bahwa pemilihan auditor dipengaruhi oleh biaya audit (Ahmad 
et al., 2006; Nazri et al., 2012; Mohammadrezaei & Mohammadrezaei, 2013).  Kultur dan 
etnis juga diteliti oleh Hope et al. (2008) dan Nazri et al. (2012) sebagai faktor yang 
mempengaruhi pemilihan auditor. Penelitian lain yang dilakukan adalah meneliti kualitas 
pemerintah (Houqe, Monem, & Zijl, 2012) dan status perusahaan keluarga (Darmadi, 2012; 
Ho & Kang, 2013) terhadap kualitas auditor yang akan dipilih oleh perusahaan.  
 Penelitian dilakukan oleh Velury et al. (2003) dan Azibi et al. (2010) tentang 
hubungan antara kepemilikan institusional terhadap pemilihan auditor. Variabel 
kepemilikan lain ditambah pada penelitian, seperti variabel konsentrasi kepemilikan 
(Hoseinbeglou et al., 2013), kepemilikan asing (Zureigat et al., 2011), kepemilikan publik 
(Aksu et al., 2007), kepemilikan direktur (Adeyami & Fagbemi, 2010; Hope et al., 2012; 
Makni et al., 2012; Soliman & Elsalam, 2012) serta kepemilikan keluarga ditambahkan 
pada penelitian yang dilakukan oleh Mahdavi et al. (2011). 
 Objek penelitian Velury et al. (2003) adalah data perusahaan dalam periode tahun 
1992-1996 dengan data yang tersedia di Compustat database, Amerika. Pemilihan auditor 
pada penelitian ini diukur dengan kualitas auditor. Variabel independen dalam penelitian 
adalah kepemilikan institusional dan variabel kontrol adalah hutang, ukuran perusahaan, 
tingkat pertumbuhan dan risiko bisnis. 
 Penelitian tentang pemilihan auditor dilakukan oleh Fan dan Wong pada tahun 
2005 dengan objek penelitian perusahaan di Asia Timur. Penelitian tersebut meneliti 
apakah pemilihan auditor berhubungan dengan pengurangan dan pengawasan masalah 
keagenan yang terjadi di perusahaan. Fan dan Wong (2005) meneliti pemilihan auditor 
dengan menggunakan variabel-variabel seperti persentase voting rights dan cash flow right 
yang dimiliki oleh kepemilikan terbesar, serta variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, 
leverage, dan profitabilitas. Menurut Fan dan Wong (2005), perusahaan di Asia Timur yang 
memiliki konflik keagenan yang lebih tinggi cenderung memilih auditor yang berkualitas.  
 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, Houghton, dan Yusof (2006), dengan 
objek penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dengan jangka tahun 
1993-1995. Ahmad et al. (2006) menguji pengaruh etnis dan kepemilikan asing terhadap 
pemilihan auditor. Pada Malaysia terdapat dua etnis yang berpengaruh yaitu etnis Cina dan 
Bumiputera, peneliti menggunakan kedua etnis dalam menguji pengaruh pada pasar audit di 
Malaysia. Variabel independen yang digunakan selain etnis adalah variabel biaya audit, 
ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, kompleksitas audit, opini audit, leverage, 
profitabilitas, dan spesialisasi auditor. Nazri et al. (2012) juga menguji etnis direksi sebagai 
variabel independen pada bursa efek Malaysia dengan menambahkan variabel tingkat 
kebangkrutan perusahaan sebagai variabel kontrol. 
 Guedhami et al. (2009) dan Hope et al. (2012) melakukan penelitian dengan objek 
penelitian perusahaan privat. Guedhami et al. (2009) menggunakan variabel independen 
kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing sedangkan Hope et al. (2012) menggunakan 
variabel independen kepemilikan konsentrasi, kepemilikan kedua terbesar dan kepemilikan 
direktur. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, dan 
profitabilitas. 
 Tata kelola perusahaan selain ditinjau dari segi struktur kepemilikan juga dapat 
ditinjau dari segi struktur dewan. Penelitian yang menguji pengaruh tata kelola perusahaan 
terhadap pemilihan auditor juga menggunakan variabel  ukuran dewan dan independen 
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direksi (Makni et al., 2012; Mgbame et al., 2012; Adeniyi & Mieseigha, 2013; 
Hoseinbeglou et al., 2013; Ianniello et al., 2013; Shan, 2014). Selain variabel kepemilikan 
dan struktur dewan, Karaibrahimoglu (2013) menambahkan variabel ukuran komite audit. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Broye dan Weill (2008) meneliti karakteristik 
perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan auditor. Variabel independen yang digunakan 
adalah leverage, ukuran perusahaan, status terdaftar, profitabilitas. Penelitian serupa 
dilakukan oleh Wang dan Xin (2011) dengan menambahkan variabel risiko audit. Liu dan 
Lai (2012) dan Campa (2013) melakukan penelitian serupa dengan menambahkan 
kompleksitas. 
 Penelitian yang dilakukan Houqe, Monem, dan Zijl  (2012) berbeda dengan 
penelitian sebelumnya dimana penelitian yang dilakukan menguji kualitas pemerintah dan 
proteksi atas investor pada pemilihan auditor. Kualitas pemerintah dan kepemilikan 
pemerintah sering dijadikan faktor utama yang mempengaruhi pemilihan auditor dengan 
anggapan kondisi pemerintahan mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian serupa 
dilakukan oleh Mohammadrezaei dan Mohammadrezaei (2013) dengan menggunakan 
variabel kepemilikan bukan pemerintah sebagai variabel independen. Variabel kontrol 
digunakan dalam penelitian ini seperti opini audit, biaya audit, ukuran perusahaan, 
leverage, kompleksitas audit, risiko audit, tingkat pertumbuhan, serta arus kas operasional.  
 Penelitian yang dilakukan oleh Karim dan Zijl (2013) meneliti pengaruh efisiensi 
dan oportunisme terhadap pemilihan auditor berkualitas. Perusahaan yang melakukan 
tindakan efisiensi akan memilih auditor berkualitas dalam meningkatkan keandalan laporan 
keuangan sebelum disajikan kepada para pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang 
melakukan tindakan oportunisme yaitu tindakan perusahaan dalam mencari keuntungan 
pribadi dan cenderung menghindari auditor yang berkualitas. Pada penelitian tersebut 
digunakan variabel independen seperti kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 
klasifikasi industri, kepemilikan direktur, kepemilikan pemerintah, CEO duality, dan risiko 
audit pada varibel dependen pemilihan auditor. Variabel kontrol yag digunakan adalah 
ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 
  
Perumusan Hipotesis 
 Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk penelitian ini 
adalah: 
 
H1: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan 

auditor. 
H2:  Kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan auditor. 
H3: Kompleksitas audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan auditor. 
H4: Klasifikasi industri memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan auditor. 
H5: Kepemilikan direktur memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pemilihan 

auditor. 
H6: Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pemilihan 

auditor. 
H7: Risiko audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pemilihan auditor. 
 

RANCANGAN PENELITIAN 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian dasar apabila ditinjau dari tujuan 
penelitian, dimana model penelitian dikembangkan dan dievaluasi dari model penelitian 
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terdahulu. Perkembangan model penelitian dilakukan dengan menguji hipotesis apakah 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Penelitian ini 
bersifat kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran terhadap 
variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur 
statistik (Indriantoro & Supomo, 2002). 
 Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode tahun 2009-2013. Data yang digunakan adalah laporan 
keuangan tahunan yang telah diaudit dari perusahaan keuangan dan perusahaan non 
keuangan yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling, dimana pemilihan sampel dilakukan secara tidak acak sesuai dengan 
pertimbangan yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian (Indriantoro & Supomo, 
2002). Sampel penelitian yang dipilih harus memenuhi kriteria di bawah ini: 
 
a. Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2009–2013 dan menerbitkan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit. 
b. Laporan keuangan tahunan perusahaan menyediakan data untuk mengukur variabel 

pemilihan auditor, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kompleksitas audit, 
klasifikasi industri, kepemilikan direktur, kepemilikan pemerintah, risiko audit, ukuran 
perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Data-data yang dimaksud adalah nama auditor, 
jumlah saham yang dipegang oleh institusi, asing, direktur, dan pemerintah, nilai 
persediaan, jumlah aset, laba bersih, dan jumlah piutang. 

 
 Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, antara lain variabel dependen, 
variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pemilihan auditor. Variabel independen yang digunakan berjumlah 
tujuh yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kompleksitas audit, klasifikasi 
industri, kepemilikan direktur, kepemilikan pemerintah, dan risiko audit. Variabel kontrol 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

 
Pemilihan Auditor  
 Menurut Karim dan Zijl (2013), pemilihan auditor yang dimaksud adalah 
keputusan perusahaan dalam memilih auditor yang ditinjau dari kualitas audit tersebut. 
Kualitas audit umumnya diukur dengan melihat ukuran dan reputasi auditor (DeAngelo, 
1981; Watts & Zimmerman, 1983). Pada pemilihan auditor, reputasi auditor yang semakin 
baik menandakan perusahaan melakukan pemilihan auditor yang semakin tepat. Cara 
pengukuran pemilihan auditor pada penelitian ini adalah dengan cara dummy yaitu diberi 
nilai 1 apabila perusahaan menggunakan jasa auditor BIG-4 dan diberi nilai 0 apabila 
perusahaan menggunakan jasa auditor non BIG-4. Studi yang dilakukan Hope et al. (2008), 
Guedhami et al. (2009), Lin dan Liu (2009), Adeyami dan  Fagbemi (2010), Azibi et al. 
(2010), Zureigat (2011), Wang dan Xin (2011), Houqe et al. (2012), Chi dan Weng (2013), 
dan Campa (2013) mengukur pemilihan auditor dengan cara yang sama. 
 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan 
audit BIG-4 adalah sebagai berikut: 
a. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Price 

Waterhouse Coopers (Price Waterhouse Coopers, 2014). 
b. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, dan  Sandjaja berafiliasi dengan Ernst 

and Young (Ernst & Young, 2013). 
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c. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche 
Tohmatsu (Deloitte Touche Tohmatsu, 2014). 

d. Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick 
Goerdeler (Klynveld Peat Marwick Goerdeler, 2014). 
 

Kepemilikan Institusional 
 Menurut Karim dan Zijl (2013), kepemilikan institusional merupakan persentase 
kepemilikan insititusi pada setiap sampel perusahaan dan biasanya tertera dilaporan 
keuangan pada bagian kepemilikan saham. Menurut Guedhami et al. (2009),  Azibi et al. 
(2010), Zureigat (2011), Mahdavi et al. (2011), Makni et al. (2012), Soliman dan Elsalam 
(2012), dan Hoseinbeglou (2013), pengukuran variabel kepemilikan institusional adalah 
sebagai berikut: 
 

Kepemilikan 
Institusional 

= 
Total saham yang dipegang institusi 

Total saham 

 
Kepemilikan Asing 
 Menurut Zureigat (2011), perusahaan yang memiliki kepemilikan asing cenderung 
mengutamakan transparansi perusahaan yang tinggi serta kualitas informasi yang dihasilkan 
oleh perusahaan tersebut. Menurut Aksu et al. (2007), Guedhami et al. (2009), Wang dan 
Xin (2011) dan Karim, Zijl, dan Mollah (2013), pengukuran kepemilikan asing adalah 
sebagai berikut: 
 

Kepemilikan Asing = 

Total saham yang dipegang 
institusi/ perorangan asing 

Total saham 

 
Kompleksitas Audit 
 Menurut Hope et al. (2008), variabel kompleksitas audit tersebut menandakan 
kualitas auditor yang semakin dibutuhkan dalam perusahaan. Hal ini seiring dengan 
penelitian Houqe et al. (2012), Campa (2013), dan Karim dan Zijl (2013). Menurut Velury 
et al. (2003), Ahmad et al. (2006), Hope et al. (2008), Guedhami et al. (2009), Adeyami 
dan Fagbemi (2010), Houqe et al. (2012), Campa (2013), dan Karim dan Zijl (2013), 
pengukuran dari variabel kompleksitas audit dilihat dari kompleksitas perusahaan yang 
hendak diaudit dengan cara:  
 

Kompleksitas 
Audit 

= 
Persediaan + Piutang 

Total aset 

 
Klasifikasi Industri 
 Menurut Aksu et al. (2007), perusahaan yang bergerak pada sektor Bank 
merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang yang unik. Bank memiliki beberapa 
koneksi cabang yang memerlukan auditor berkompetensi dimana auditor besar yang dapat 
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menyediakan fasilitas tersebut. Menurut Karim dan Zijl (2013), berdasarkan transaksi yang 
kompleks dan banyak, perusahaan pada sektor Bank memerlukan auditor yang berkualitas. 
Menurut Karim dan Zijl (2013), pengukuran variabel klasifikasi industri secara dummy 
dimana diberi nilai 1 apabila perusahaan merupakan perusahaan di sektor Bank dan diberi 
nilai 0 apabila perusahaan bukan merupakan perusahaan di sektor Bank. 
 
Kepemilikan Direktur 
 Menurut Adeyami dan Fagbemi (2010), hubungan direktur dengan pemegang 
saham mengandung paham oportunisme yang disebabkan dari informasi asimetris. Menurut 
Adeyami dan Fagbemi (2010), Mahdavi et al. (2011), Hope et al. (2012), Mgbame et al. 
(2012), Soliman dan Elsalam (2012), Ho dan Kang (2013), Karim dan Zijl (2013), dan 
Pouraghajan et al. (2014), cara pengukuran kepemilikan direktur adalah sebagai berikut: 
 

Kepemilikan 
Direktur = 

Total saham yang 
dipegang direktur 

Total saham 

 
Kepemilikan Pemerintah 
 Menurut Geudhami et al. (2009), pemerintah sebagai pemegang saham memiliki 
kepentingan politik untuk memilih auditor yang lebih kondusif agar informasi laporan 
keuangan tidak melaporkan secara lengkap. Menurut Karim dan Zijl (2013), cara 
pengukuran variabel kepemilikan pemerintah adalah secara dummy, yaitu diberi nilai 1 
apabila perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diberi nilai 0 
apabila perusahaan bukan merupakan BUMN. 
 
Risiko Audit 
 Risiko audit menunjukkan risiko kebangkrutan yang dialami oleh klien dimana 
akan mempengaruhi keputusan dalam pemilihan auditor (Pierre & Anderson, 1984). 
Menurut Karim dan Zijl (2013), perusahaan yang memiliki risiko audit yang tinggi 
cenderung memilih perusahaan auditor yang lebih buruk kualitasnya karena biaya yang 
dikeluarkan akan berkurang. Menurut Hope et al. (2008), Wang dan Xin (2011), Houqe et 
al. (2012), Liu dan Lai (2012), Campa (2013), Ho dan Kang (2013), dan Karim dan Zijl 
(2013), pengukuran variabel risiko audit secara dummy yaitu diberi nilai 1 apabila 
perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut dan diberi nilai 0 apabila perusahaan 
tidak mengalami kerugian pada tahun tersebut. 
 

Ukuran Perusahaan 
 Aset perusahaan dapat mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan dimana 
mempengaruhi tingkat kompleksitas perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan 
dalam memilih auditor (Ahmad et al., 2006; Aksu et al., 2007; Hope et al., 2008; Nazri et 
al., 2012; Karim & Zijl, 2013). Menurut Ahmad et al. (2006), Aksu et al. (2007), Hope et 
al. (2008), Broye dan Weill (2008), Lin dan Liu (2009), Azibi et al. (2010), Nazri et al. 
(2012), dan Karim dan Zijl (2013), pengukuran variabel ini menggunakan data jumlah aset, 
dimana pengukurannya ukuran perusahaan adalah logaritma dari jumlah aset perusahaan. 
Ukuran perusahaan = LN (jumlah aset) 
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Leverage 
Menurut Lee, Stokes, Taylor, dan Walter (2003), leverage merupakan aspek yang 
mengukur risiko finansial yang menuntut keperluan data keuangan yang dapat diandalkan. 
Hal yang sama diungkapkan oleh Aksu et al. (2007), Broye dan Weill (2008), Lin dan Liu 
(2009), Adeyami dan Fagbemi (2010), Zureigat (2011), Mahdavi et al. (2011), Wang dan 
Xin (2011), Liu dan Lai (2012), Makni et al. (2012), Nazri et al. (2012), Chi dan Weng 
(2013), Campa (2013), Ho dan Kang (2013), Hoseinbeglou (2013), dan Karim dan Zijl 
(2013). Cara pengukuran variabel adalah sebagai berikut: 

Leverage = 
Total hutang 

Total aset 

 
Profitabilitas 
 Menurut Fan dan Wong (2005), Aksu et al. (2007), Guedhami et al. (2009), Lin 
dan Liu (2009), dan Azibi et al. (2010), profitabilitas adalah variabel yang menunjukkan 
risiko perusahaan sehingga menjadi faktor penentu dalam memilih auditor. Menurut Karim 
dan Zijl (2013), pengukuran variabel profitabilitas dapat menggunakan pengukuran Return 
On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE), akan tetapi dengan menggunakan 
perhitungan ROA akan bebas dari kendala bahwa ada perusahaan yang memiliki ekuitas 
yang minus. Pengukuran variabel menurut Fan dan Wong (2005), Aksu et al. (2007), Lin 
dan Liu (2009), Wang dan Xin (2011), Liu dan Lai (2012), Mgbame et al. (2012), dan 
Karim dan Zijl (2013) adalah sebagai berikut: 

Profitabilitas = 
Laba bersih 

Total aset 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. Objek dalam 
penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 
2009 sampai dengan 2013. 
 Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI sampai tahun 2013 terdapat 484 
perusahaan. Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 114 perusahaan 
sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 370 perusahaan. Dapat 
diketahui bahwa jumlah data penelitian adalah 1.850 data dan data outlier terdapat 
sebanyak 130 data, sehingga jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian menjadi 
1.720 data. 
 Berdasarkan hasil pengujian outlier dengan menggunakan program SPSS versi 21, 
menunjukkan bahwa terdapat 130 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 1,720 data. 
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Tabel 1  
Daftar Jumlah Perusahaan yang Dijadikan Sampel 

Sumber: Data penelitian diolah, 2014. 
 
Tabel 2 
Hasil Uji Hosmer and Lemeshow 

Variabel Dependen Df Sig. Kesimpulan 

Pemilihan Auditor 8 0,453 Model Sesuai 

Sumber: Data sekunder diolah, 2014. 
 
Tabel 3 
Hasil Uji Wald 
 

Variabel B Wald Sig. Kesimpulan Hipotesis 
(Constant) -23,438 216,626 0,000 

Kepemilikan 
Institusional 

2,527 54,659 0,000 
Signifikan 

positif 
Dapat dibuktikan 

Kepemilikan 
Asing 

3,304 94,887 0,000 
Signifikan 

positif 
Dapat dibuktikan 

Kompleksitas 
Audit 

0,968 10,831 0,000 
Signifikan 

positif 
Dapat dibuktikan 

Klasifikasi 
Industri 

0,833 8,691 0,002 
Signifikan 

positif 
Dapat dibuktikan 

Kepemilikan 
Direktur 

-1,774 0,675 0,205 Tidak signifikan 
Tidak dapat 
dibuktikan 

Kepemilikan 
Pemerintah 

-1,238 11,045 0,000 
Signifikan 

negatif 
Dapat dibuktikan 

Risiko Audit -0,274 1,560 0,106 Tidak signifikan 
Tidak dapat 
dibuktikan 

Sumber: Data sekunder diolah, 2014. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional 
mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pemilihan auditor. Hal ini dikarenakan 
adanya faktor efisiensi yang dapat mempengaruhi para investor institusi dalam memilih 
auditor yang berkualitas (Karim & Zijl, 2013). Menurut Velury et al. (2003), investor 
institusi akan mempengaruhi manajemen perusahaan dimana perusahaan akan investasi 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar di BEI 
Perusahaan yang terdaftar setelah tahun 2009 
Perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangannya 
Perusahaan yang dijadikan sampel 
Tahun penelitian 
Total data perusahaan periode 2009-2013 
Total data perusahaan yang outlier 
Total data perusahaan yang bebas outlier 

   484 perusahaan 
   (100 perusahaan) 

 (14 perusahaan)   
  370 perusahaan  
               5 tahun    

      1.850  data 
        (130) data   

         1.720  data  
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dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menggunakan auditor yang 
berkualitas. 
 Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian terdahulu oleh 
Velury et al. (2003), Zureigat (2011), Karaibrahimoglu (2013), Ho dan Kang (2013), Karim 
dan Zijl (2013), dan Pouraghajan et al. (2014). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 
hasil Adeyami dan Fagbemi (2010), Azibi et al. (2010), Mahdavi et al. (2011), Makni et al. 
(2012), Soliman dan Elsalam (2013), dan Hoseinbeglou et al. (2013). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing mempunyai 
hubungan positif signifikan terhadap pemilihan auditor. 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 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 dan Zijl (2013), dan Shan (2014).  
 Variabel kompleksitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan 
auditor. Hal ini dapat disebabkan karena keputusan pemilihan auditor ditentukan oleh 
ketidakpastian dan kompleksitas laporan keuangan yang tinggi (Karim & Zijl, 2013). 
Perusahaan yang semakin kompleks cenderung memilih auditor yang berkualitas karena 
risiko yang ditanggung perusahaan semakin tinggi (Houqe et al., 2012). Hasil penelitian 
konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Liu dan Lai (2012) dan Soliman dan Elsalam 
(2012). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Velury et al. 
(2003), Ahmad et al. (2006), Hope et al. (2008), Guedhami et al. (2009), Adeyami dan 
Fagbemi (2010), Houqe et al. (2012), dan Campa (2013). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel klasifikasi industri mempunyai 
hubungan positif signifikan terhadap pemilihan auditor. Hal ini disebabkan kompleksitas 
dari jumlah transaksi, klasifikasi industri memegang peranan penting dalam memilih 
auditor berkualitas (Karim & Zijl, 2013). Hasil nya disebabkan juga oleh perusahaan pada 
sektor Bank cenderung sensitif terhadap keandalan laporan keuangan audit yang tinggi 
(Citron & Manalis, 2001). Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian 
terdahulu oleh Citron dan Manalis (2001), Aksu et al. (2012), dan Karim dan Zijl (2013). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan direktur tidak 
berpengaruh signifikan tetapi mempunyai hubungan negatif terhadap pemilihan auditor. 
Hasil tidak signifikan dapat dipengaruhi karena sebagian besar perusahaan yang terdaftar di 
BEI tidak memiliki kepemilikan direktur dan kepemilikan direktur yang masih tergolong 
rendah. Korelasi negatif antara variabel kepemilikan direktur dengan pemilihan auditor 
menunjukkan bahwa sesuai dengan teori keagenan, manajer perusahaan akan berperilaku 
oportunis demi keuntungan sendiri (Makni et al., 2012). Hasil penelitian ini tidak sesuai 
dengan hipotesis tetapi konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Makni et al. (2012), 
Mgbame et al. (2012), Karim dan Zijl (2013), dan Adeniyi dan Mieseigha (2013). Hasil 
penelitian ini tidak konsisten dengan Mahdavi et al. (2011), Soliman dan Elsalam (2012), 
dan Pouraghajan et al. (2013). 
 Variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap 
pemilihan auditor. Hal ini dapat dipengaruhi karena birokrat pemerintah memiliki intensif 
untuk memilih auditor berkualitas karena kepentingan politik dan ketakutan akannya 
terdeteksi kesalahan dalam laporan keuangan (Karim & Zijl, 2013). Hasil penelitian ini 



JAMR 
 

15

konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Geudhami et al. (2007) dan Pouraghajan et al. 
(2014). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko audit tidak berpengaruh 
signifikan tetapi mempunyai hubungan negatif terhadap pemilihan auditor. Variabel risiko 
audit akan berpengaruh negatif signifikan apabila diuji pada perusahaan non keuangan 
(Karim & Zijl, 2013). Korelasi negatif antara variabel risiko audit dan pemilihan auditor 
menunjukkan bahwa perusahaan yang semakin berisiko akan memilih auditor yang 
berkualitas (Pierre & Anderson, 1984). Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis tetapi 
konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Karim dan Zijl (2013). Hasil penelitian tidak 
konsisten dengan penelitian terdahulu Hope et al. (2008), Wang dan Xin (2011), Liu dan 
Lai (2012), Houqe et al. (2012), Campa (2013), dan Chi dan Weng (2013). 
 Dari hasil uji Nagelkerke R Square pada Tabel 4 di bawah, dapat dilihat bahwa 
koefisiensi determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,384. Artinya variabel dependen 
pemilihan auditor sebesar 38,4% dijelaskan oleh variabel independen kepemilikan 
institusional, kepemilikan asing, kompleksitas audit, klasifikasi industri, kepemilikan 
direktur, kepemilikan pemerintah, dan risiko audit dengan variabel kontrol ukuran 
perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Sisa 61,6% dijelaskan oleh faktor lainnya yang 
tidak terdapat dalam model. 
Tabel4 
Hasil Uji Nagelkerke R Square (R2) 

Variabel Dependen Nagelkerke R Square 

Pemilihan Auditor 0,384 

Sumber: Data sekunder diolah, 2014. 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai faktor efisiensi dan faktor 
oportunisme terhadap pemilihan auditor. Variabel independen yang digunakan yaitu 
kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kompleksitas audit, dan klasifikasi industri 
sebagai faktor efisiensi dan kepemilikan direktur, kepemilikan pemerintah, dan risiko audit 
sebagai faktor oportunisme. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan 
institusional, kepemilikan asing, kompleksitas audit dan klasifikasi industri berpengaruh 
positif signifikan terhadap pemilihan auditor. Variabel kepemilikan pemerintah memiliki 
pengaruh negatif signifikan terhadap pemilihan auditor.  
 Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian antara lain: 
1. Terdapat perusahaan di BEI yang tidak menerbitkan data laporan tahunan secara 

lengkap berturut-turut lima tahun dari tahun 2009–2012 sehingga jumlah sampel 
penelitian menjadi berkurang. 

2. Adanya variabel yang tidak dapat diteliti pada sampel penelitian yaitu dualitas CEO 
karena adanya larangan oleh peraturan di Indonesia, sehingga tidak terdapat variabel 
dualitas CEO dalam penelitian ini. 

3. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang diperoleh mengenai pengaruh 
faktor efisiensi dan faktor oportunisme terhadap keputusan perusahaan dalam memilih 
auditor. 
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 Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada penelitian 
selanjutnya, antara lain: 
1. Memperluas sampel baik dengan cara menambah tahun pengamatan maupun 

menambahkan perbandingan dengan menggunakan dua negara misalnya Malaysia dan 
Indonesia. 

2. Penelitian berikut diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya  seperti konsenstrasi 
kepemilikan, biaya audit, independen direksi, ukuran dewan, dualitas dewan, dan 
selainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemilihan auditor. 
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