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ANALISIS GOOD CORPORTE GOVERNANCE SEBAGAI DETERMINAN 

PEMILIHAN AUDITOR BERKUALITAS PADA BANK UMUM SYARIAH 

 

Abstrak 

Mekanisme Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap pemilihan auditor 

eksternal oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

mekanisme Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, efektivitas komite audit, dan 

proporsi dewan komisaris independen terhadap pemilihan auditor eksterna pada Bank 

Umum Syariah . Penelitian ini menggunakan auditor Big 4 dan auditor Non Big 4 

sebagai proksi dari pemilihan auditor eksternal yang akan dipilih oleh perusahaan. 

Metode analisis yang digunakan adalah Logistic Regresion. Dimana jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah 2010-2017 sebanyak 79 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

dan efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal 

sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal. 

 

Kata Kunci : Mekanisme Corporate Governance, pemilihan auditor eksternal 

 

Abstract 

Internal Coporate Governance Mechanism influence for Auditor Choice. The research is 

to know of the impact of Internal Corporate Governance Mechanism on auditor choice 

by islamic commercial bank 2010-2017, where the proxies of Internal Corporate 

Governance Mechanism used are the managerial ownership, institutional ownership, 

number of board of commissioner, the proportion of independent commissioner, and  

the audit committee’s effectivenese. This study used Top 4-non Top 4 auditor 

segregation as a proxy of auditor quality that will be chosen by the company. This study 

used Logistic Regresion and used 79 of islamic commercial bank 2010-2017. The 

Result showed that there are significant of the proportion of independent commissioner, 

and  the audit committee’s effectivenese on auditor choice by company. Therea are not 

significant of the managerial ownershi, institutional ownership and the number of board 

of commissioner  on auditor choice by company. 

 

Keywords : Corporate Governance Mechanism, Eksternal Auditor Choice 

  

1. PENDAHULUAN  

Sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan 

perekonomian negara, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk mempunyai 

mekanisme Good Corporate Governance yang baik. Peran auditor eksternal dalam 

mekanisme Good Corporate Governance sangatlah penting yaitu sebagai pengawas 

dalam proses laporan keuangan perusahaan (Ashbaugh, et al, 2003).  

Nugroho (2011) rendahnya indeks good governance di Indonesia menyatakan 

bahwa Indonesia termasuk dalam kategori Negara poor governance. Banyaknya skandal 
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manipulasi melibatkan beberapa perusahaan besar yang dahulunya mempunyai kualitas 

audit yang tinggi di Indonesia seperti PT. Lippo Tbk, Bank Bali dan PT. Kimia Farina, 

Tbk yang melibatkan pihak eksterrnal maupun internal perusahaan untuk melakukan 

manipulasi pelaporan keuangan (Gideon, 2005). Sejak krisis ekonomi tahun 1997 

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan Good 

Corporate Governance menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya 

tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan 

perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk 

dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik 

dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata 

kelola perusahaan dilakukan dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance 

di semua lini masyarakat.  

Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI- 

2006) tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Peraturan itu 

harus diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di Indonesia, dan laporan 

pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan untuk posisi laporan akhir 

Desember 2007. Peraturan itu berlaku untuk semua jenis bank umum, termasuk bank 

umum syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah 

(UUS). Bahkan untuk bank syariah kewajiban untuk menerapkan Good Corporate 

Governance kemudian ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pada 9 Desember 2009, Bank 

Indonesia telah pula mengeluarkan PBI tersendiri (PBI-2009) tentang pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi BUS dan UUS yang diberlakukan pada 2010. Menurut 

statistik BI, sampai akhir Oktober 2009 Indonesia memiliki enam BUS, 25 UUS, 138 

bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Penggantian ini disebabkan karena GCG yang 

akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. 

Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini 

tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas 

syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah. 

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan 

suatu trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan 

perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Dari data 
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yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, di Indonesia telah berdiri 12 

Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 163 BPR Syariah. Jumlah tersebut 

berbeda dengan jumlah perbankan syariah yang berdiri pada tahun 1999. Pada tahun 

1999, di Indonesia hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah, 1 Unit Usaha Syariah dan 78 

BPR Syariah. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.  

Mengikuti penelitian yang sebelumnya oleh Lin and Liu (2009) yang menunjukkan 

bahwa auditor besar lebih mampu menyakinkan investor dalam penawaran perdana 

dalam kegiatan berinvestasi. Selain itu menurunnya mekanisme good corporate 

governance perusahaan akan lebih cenderung menolak untuk memilih auditor yang 

berkualitas tinggi. Hasil penelitian Markali dan Rudiawardani (2012) menunjukkan 

bahwa dengan adanya mekanisme good corporate governance yang baik 

memungkinkan manajemen memilih auditor yang berkualitas untuk perusahaannya, dan 

begitupun sebaliknya. Ashbaugh et al (2003) menunjukkan hasil penelitian di pasar 

Jerman yaitu perusahaan lebih cenderung untuk menyewa auditor yang bereputasi 

ketika perusahaan memiliki kepentingan untuk kredit, pemegang saham dan pemasok 

dari pihak asing. Serta perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh keluarga lebih 

cenderung memilih auditor yang bereputasi di Jerman. Artinya bahwa auditor 

memainkan peran penting dalam penerapan mekanisme good corporate governance 

ketika perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang handal untuk stakeholders 

perusahaan.  

Adanya keberadaan dari auditor eksternal membawa pengaruh atas pengelolaan 

mekanisme good corporate government (Lin dan Liu, 2009) sehingga penggunaan jasa 

auditor ekstenal untuk audit atas laporan keuangan yang di publikasi oleh perusahaan 

biasanya perusahaan harus mengambil trade-off dalam keputusan pemilihan auditor 

perusahaan mereka, yaitu untuk menyewa auditor berkualitas tinggi maka akan 

memiliki sinyal pemantauan audit yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik 

sehingga akan cenderung menurunkan modal dan menaikkan biaya serta memberikan 

keuntungan bagi pengguna informasi karena pengungkapan yang lebih transparan, atau 

untuk  memilih auditor berkualitas rendah maka audit akan kurang efektif untuk menuai 

keuntungan pribadi yang diperoleh perusahaan dan kurang transparan dalam 

pengungkapan perusahaan dengan tata kelola mekanisme internal yang lemah 
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cenderung memilih auditor dengan kualitas yang rendah, hal ini dilakukan agar melalui 

lemahnya transparansi keuangan perusahaan. Disisi lain, dengan perbaikan tata kelola 

perusahaan, perusahaan akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjuk 

auditor yang besar dengan asumsi mereka mampu memberikan kualitas audit yang 

tinggi (Lin and Liu, 2009).  

Ada lima mekanisme good corporate goverment yang sering dipakai dalam 

berbagai penelitian mengenai good corporate goverment yang bertujuan untuk 

mengurangi konflik keagenan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan efektivitas komite 

audit. Maharani (2012), Balafif (2010), Asbaugh et al (2003), Wardhani (2006), Markali 

(2012), Putra (2014), Nafasati (2015), dan Setiawan (2015). 

Lin dan Liu (2009) melakukan penelitian dalam hal mekanisme good corporate 

governance terhadap pemilihan auditor eksternal dengan hasil penelitian menyatakan 

bahwa perusahaan dengan pemegang saham yang lebih besar atau CEO dan ketua 

dewan komisaris dengan orang yang sama maka akan kecil kemungkinan untuk 

menyewa 10 top auditor di China. Sehingga lemahnya perusahaan dalam memilih 

auditor yang berkualitas karna kurangnya manfaat yang ada dalam mekanisme good 

corporate governance diperusahaan tersebut. 

Cheng (2009) melakukan penelitian mengenai pemilihan auditor yang 

mempengaruhi manajemen dalam tata kelola perusahaan baik secara eksternal maupun 

internal yang berkaitan dengan manajemen laba (studi negara China) dengan hasil 

bahwa auditor dengan berkualitas tinggi menyediakan mekanisme good corporate 

governance yang lebih signifikan karena adanya pengaruh demografi dan karakteristik 

dalam manajemen tata kelola perusahaan sehingga mempengaruhi pemilihan auditor. 

Dengan adanya CEO yang memiliki sertifikasi akademik dan professional maka CEO 

cenderung memilih auditor yang berkualitas tinggi bagi perusahaanya.  

Banyak yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan auditor eksternal berkualitas, namun hasilnya sangat beragam. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa 

proporsi dewan komisaris indpenden berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal 

yang berkualitas. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Nafasati (2015) 

menyatakan hasil sebaliknya yaitu proporsi dewan komisaris independen tidak 
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berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal berkualitas. Penelitian pada variabel 

ukuran dewan komisaris yang dilakukan Putra (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Namun 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2013) menunjukkan hasil yang 

berbeda. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Cholifah (2016) menunjukkan 

hasil yang berbeda dengan penelitian Putra dkk (2013) tentang efektivitas komite audit 

terhadap pemilihan auditor eksternal berkualitas. Selain ketiga variable tersebut, 

terdapat penelitian sebelumnya tentang  kepemilikian manajerial, kepemilikan 

insttitusional juga menunjukkan hasil penelitian yang berbeda antara satu peneliti 

dengan peneliti yang lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  sebelumnya 

menunjukkan hasil yang beragam, maka dengan hal ini peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Good Corporate Governance sebagai Determinan Pemilihan 

Auditor Berkualitas pada Bank Umum Syariah”.        

                                                                                                                  

2. METODE  

2.1 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah di Indonesia periode 

2010-2017. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling  yaitu pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Data dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan (annual report) 

pada Bank Umum Syariah periode 2010-2017 dengan mengakses situs resmi masing-

masing Bank Umum Syariah.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KM 79 0,00000 0,02533 0,0013222 0,00445285 

KI 79 0,27202 1,00000 0,9699299 0,09276262 

UDK 79 2,00000 6,00000 3,7594937 1,02800766 

PDKI 79 0,33333 1,00000 0,6637144 0,14641404 

EKA 79 2,00000 7,00000 3,6708861 1,07084341 

Valid N (listwise) 79     
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 Sumber : Data Output SPSS 

Bersadarkan analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0013222 atau 

0,13222% dan standar deviasi sebesar 0,00445285 atau 0,445285%. Nilai minimal 

sebesar 0,00000 atau 0% hal ini dikarenakan pada laporan keuangan perbankan syariah 

tidak menampilkan jumlah saham manajerial. Nilai maksimum sebesar 0,02533 atau 

2,533% dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin. Adanya kepemilikan manjerial dipandang 

dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antar pemegang saham luar dan 

manjemen. 

Variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai rata-rata 0,9699299 atau 

96,99299% dan standar deviasi sebesar 0,09276262. Nilai minimal pada variabel ini 

adalah sebesar 0,27202 atau 27,202% yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin. Nilai 

maksimal kepemilikan institusi adalah sebesar  1,00000 atau 100% yang dimiliki oleh 

BNI Syariah, BJB Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, 

BCA Syariah, Maybank Syariah, dan BTPN Syariah. Keberadaan investor institusional 

dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan 

yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan karena investor institusional terlibat 

dalam pengambilan keputusan strategis dalam bank umum syariah. 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai rata-rata sebesar 3,7594937 atau 

375,94937% dan standar deviasi sebesar 1,02800766 atau 102,800766. Nilai minimal 

sebesar 2,00000 atau 200% dimiliki oleh Maybank Syariah dan nilai maksimum sebesar 

6,00000 atau 600% dimiliki oleh Bank Muamalat Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris akan semakin baik dalam mengambil 

keputusan karena tidak memihak pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bank 

umum syariah tersebut. 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,6637144 atau 66,37144% dan standar deviasi sebesar 0,14641404 atau 14,641404. 

Nilai minimal sebesar 0,33333 atau 33,333% dimiliki oleh Maybank Syariah dan nilai 

maksimum sebesar 1,00000 atau 100% dimiliki oleh Bank Mega Syariah, Maybank 

Syariah, dan Victoria Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah 
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proporsi dewan komisaris independen akan semakin baik dalam mengambil keputusan 

karena tidak memihak pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bank umum 

syariah tersebut. 

Variabel efektivitas komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 3,6708861 dan 

standar deviasi sebesar 1,07084341. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan telah diaudit dengan proporsi komite audit 

sehingga menunjukkan kualitas audit dalam bank umum syariah tersebut sangat baik. 

Nilai minimal sebesar 2,00000 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin dan Bank Panin 

Syariah sedangkan nilai maksimal sebesar 7,00000 dimiliki oleh BRI Syariah dan Bank 

Mandiri Syariah. 

3.1.2 Uji Koefisien Determinasi (Nagel Karke R
2
) 

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

74,375
a
 0,328 0,445 

 Sumber : Hasil Output SPSS 

Pada hasil model summary pada table 2 memberikan nilai Nagel Karke R Square 

sebesar 0,445. Hal ini berarti variabilitas variabel independen sebesar 44,5% sedangkan 

sisanya sebesar 55,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini.  

3.1.3 Uji Kelayakan Model Regresi  

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 

            Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-square df Sig. 

11,241 7 0,128 

  Sumber : hasil output SPSS 

Sebagaimana dijelaskan data tabel 3 bahwa nilai dari pengujian Hosmer and 

Lemeshow adalah sebesar 0,128. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa H0 

diterima, yang mana hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 

0,10. Oleh karena nilai signifikansi yang diperoleh jauh lebih diatas 0,10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

pula model dapat diterima karena sesuai dengan observasinya. 
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3.1.4 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 Constant KM KI UDK PDKI EKA 

 

Constant 1,000 0,000 -0,953 -0,641 -0,006 0,309 

KM 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

KI -0,953 0,000 1,000 0,530 -0,234 -0,448 

UDK -0,641 0,000 0,530 1,000 0,187 -0,480 

PDKI -0,006 0,000 -0,234 0,187 1,000 0,097 

EKA 0,309 0,000 -0,448 -0,480 0,097 1,000 

Sumber : hasil output SPSS 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai korelasi semua variabel 

independen di bawah 0,90 sehingga model regresi bebas  dari gejala multikolinearitas. 

Semua variabel independen bisa dijadikan prediktor. 

3.1.5 Uji Klasifikasi  

Tabel 5. Hasil Uji Klasifikasi 

Pemilihan Auditor  Non Big Four  Big Four  Percentage  

Non Big Four  15 16 48,4 

Big Four  2 46 95,8 

Overall Percentage    77,2 

 Sumber : hasil output SPSS  

Tampilan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kekuatan prediksi model regresi 

logistik pada peluang tidak memilih KAP yang berafiliasi dengan Big Four  adalah 

48,4% berarti bahwa dari 31 sampel yang tidak memilih auditor berafiliasi dengan Big 

Four  terdapat 15 sampel diprediksi tidak memilih auditor berafiliasi dengan Big Four, 

sedangkan 16 sampel memilih auditor berkualitas. Kemungkinan bank umum syariah 

memilih auditor berafiliasi dengan Big Four  adalah 95,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

dari 48 sampel yang memilih auditor berafiliasi dengan Big Four dan 2 diantaranya 

memilih auditor berafiliasi dengan non Big Four. 

3.1.6 Uji Regresi Logistik 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 

KM -3437,175 1171236,764 0,000 1 0,998 0,000 

KI -6,028 7,918 0,580 1 0,446 0,002 

UDK -0,100 0,385 0,068 1 0,794 0,904 

PDKI -3,598 2,117 2,887 1 0,089 0,027 

EKA 0,956 0,459 4,330 1 0,037 2,602 
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Constant 6,021 7,824 0,592 1 0,442 411,901 

 Sumber : hasil output SPSS  

Adapun model yang dihasilkan dari pengujian terhadap model regresi logistik adalah 

sebagai berikut : 

PAB = 6,021 - 3437,1KM - 6,028KI - 0,100UDK - 3,598PDKI + 0,956EKA + e 

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

1. Besarnya nilai konstanta dengan parameter positif sebesar 6,021 menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, 

proporsi dewan komisaris independen, dan efektivitas komite audit diasumsikan 

konstan kecenderungan melakukan pemilihan auditor berkualitas akan naik sebesar 

6.021. 

2. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

kepemilikan manajerial dengan parameter negatif sebesar -3437,175. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilihan auditor berkualitas tidak dipengaruhi oleh ada 

tidaknya kepemilikan manajerial.   

3. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel 

Kepemilikan Institusional dengan parameter negatif sebesar -6,028. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilihan auditor berkualitas tidak dipengaruhi oleh ada 

tidaknya kepemilikan institusional.  

4. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel ukuran 

dewan komisaris dengan parameter negative -0,100. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilihan auditor berkualitas tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya ukuran dewan 

komisaris. 

5. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel Proporsi 

dewan komisaris independen dengan parameter negatif sebesar    -3,598. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilihan auditor berkualitas cenderung dilakukan oleh 

perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen yang lebih kecil 

dari pada perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen yang 

lebih besar.  

6. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel efektivitas 

komite audit bernilai 0,956. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan auditor 

berkualitas cenderung dilakukan oleh perusahaan yang memiliki efektivitas komite 
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audit yang lebih besar dari pada perusahaan yang memiliki efektivitas komite audit 

yang lebih kecil.  

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pemilihan Auditor Berkualitas 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak internal atau 

manjemen yang sekaligus sebagai pengelola bank umum syariah tersebut. Manajemen 

memegang peranan sebagai pemilik sekaligus pengelola bank, sehingga dalam 

menjalankan tugasnya cenderung akan melakukan upaya yang terbaik. Kepemilikan 

manajerial akan menyeimbangkan informasi antara pemegang saham dan manajemen, 

sehingga akan mampu mengurangi masalah yang ditimbulkan dalam agency theory. 

Menurut teori ini, permasalahan antara principal dan agen dapat dikurangi dengan 

mensejajarkan kepentingan keduanya. 

Teori keagenan di atas tidak sesuai dengan hasil penelitian ini, dimana dari hasil 

analisis diperoleh kepemilikan manjerial tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas. Menurut Nabor (2013) dalam Wulandari dan Budiartha (2014) menyatakan 

bahwa nilai kepemilikan manajemen  dibawah  10% merupakan  persentase  

kepemilikan  saham  yang  rendah, sehingga manajemen  tidak mampu mempengaruhi  

kebijakan  dalam bank umum syariah  terutama dalam  integritas  suatu  laporan  

keuangan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra 

(2014) dan Putra et al (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

 

3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pemilihan Auditor Berkualitas 

Kepemilikan intitusional berarti saham dimiliki oleh institusi atau lembaga lain 

seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dan institusi lainnya. 

Kepemilikan institusional diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada 

manajer. Tindakan investor institusional dapat mendorong manajer untuk meningkatkan 

fokus perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku 

mementingkan diri sendiri.  

Menurut Bushee (1998) dalam penelitian Hardiningsih (2010) kepemilikan 

institusional  memiliki  kemampuan  untuk mengurangi  insentif  para  manajer  yang 
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mementingkan  diri  sendiri  melalui  tingkat pengawasan  yang  intensif.  Kepemilikan 

institusional  dapat  menekan  kecenderungan manajemen  untuk  melakukan  

kecurangan  (fraud) dalam  laporan  keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpangruh terhadap pemilihan auditor berkualitas. 

 

3.2.3 Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pemilihan Auditor Berkualitas  

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah bagian dari organ 

perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa bank 

umum syariah melakukan GCG , namun dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam 

mengambil keputusan operasional.  

Menurut sembiring (2005) pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan 

jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, 

maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor yang dilakukan 

akan semakin efektif.  

Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan hasil penelitian ini, dimana dari hasil 

analisis terbukti bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

auditor berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Putra et al (2013), yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor berkualitas. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan Maharani & Pinasti (2018), Maharani (2012), 

Markali & Rudiawarni (2012), Nafasati & Dian (2015), dan Putra (2014) yang 

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas.   

 

3.2.4 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pemilihan Auditor 

Berkualitas 

Keberadaan komisari independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi 

penyeimbang dalam mengambil keputusan, khususnya dalam rangka melindungi 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dewan komisaris yang 

independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap 

manajemen. Sehingga akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan 
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penyajian laporan keuangan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat 

melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta bank umum syariah yang memenuhi good 

corporate governance. Sehingga dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen terhadap laporan keuangan yang kemudian akan meningkatkan integritas 

laporan keuangan. 

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian ini, karena dari hasil analisis 

diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas. Sehingga komisaris independen terbukti berpengaruh terhadap pemilihan 

auditor berkualitas, dimana keberadaan komisaris independen mampu memantau kinerja 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Namun dengan adanya pengaruh negatif, 

berarti bahwa setiap peningkatan terhadap jumlah proporsi dewan komisaris independen 

maka akan berdampak terhadap penurunan dalam pemilihan auditor berkualitas pada 

bank umum syariah dikarenakan banyaknya pendapat yang diberikan oleh dewan 

komisaris independen sehingga suatu bank umum syariah menjadi tidak seimbang 

dalam menggambil keputusan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Markali 

& Rudiawarni (2012), dan Nafasati & Dian (2015), dimana masing-masing hasil dari 

penelitian ini juga membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh terhadap pemilihan auditor berkualitas. Namun dari hasil penelitian ini 

tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cholifah (2016), Putra 

dkk (2013), dan Setiawan & Karsana (2015) yang menyatakan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 

  

3.2.5 Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Pemilihan Auditor Berkualitas 

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangya adalah berjumlah tiga orang, dimana 

salah satunya merupakan komisaris inependen perusahaan dan menjadi ketua komite 

audit. Tugas komite audit adalah membantu komisaris independen dalam mengawasi 

proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kesesuaian dalam 

pelaporan keuangan sehingga akan mengurangi adanya kecurangan.  

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian ini, dimana dari hasil analisis 

diperoleh bahwa efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas, yang artinya komite audit yang semakin baik akan meningkatkan pemilihan 
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auditor berkualitas. Hal ini juga berarti komite audit merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pemilihan auditor berkualitas. Penelitian ini mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Cholifah (2016), Maharani (2012), Nafasati & Dian (2015) dan 

Putra (2014), yang menyatakan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh terhadap 

pemilihan auditor berkualita. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani & Pinasti (2018), dan penelitian Putra dkk 

(2013) yang menyatakan bahwa efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan auditor berkualitas.   

4. PENUTUP  

4.1 kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Integritas Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah, maka dapat ditarik 

kesimpulan: (1) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas pada bank umum syariah, (2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan auditor berkualitas pada bank umum syariah, (3) ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor berkualitas pada bank umum 

syariah, (4) bahwa proporsi dewan komisarsi independen berpengaruh terhadap 

pemilihan auditor berkualitas pada bank umum syariah, (5) efektivitas komite audit 

berpengaruh terhadap pemilihan auditor berkualitas pada bank umum syariah.  

4.2 Keterbatasan  

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris 

independen, dan efektivitas komite audit. Sehingga penelitian ini belum menjelaskan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan auditor eksternal berkualitas. 

4.3 Saran  

Adanya keterbatasan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran 

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut penelitian selanjutnya dapat melakukan 

telaahan lebih lanjut dengan menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pemilihan auditor eksternal berkualitas yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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