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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mekanisme corporate governance 

(kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisari, 

proporsi dewan komisaris independen dan efektifitas komite audit) terhadap 

pemilihan auditor eksternal berkualitas pada Bank Umum Syariah selama 

tahun penelitian 2010-2017. 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 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, 
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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 
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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 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 
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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 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).  
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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 
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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 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”. 



7 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas ? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas ? 

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas ? 

4. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

pemilihan auditor berkualitas ?  

5. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

berkualitas ?  

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini 

antara lain:  

1. Mendapatkan dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap pemilihan auditor berkualits. 

2. Mendapatkan dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap pemilihan auditor terhadap auditor 

berkualitas. 

3. Mendapatkan dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 

dewan komisaris terhadap pemilihan auditor berkualitas. 
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4. Mendapatkan dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh proporsi 

dewan komisaris independen terhadap pemilihan auditor berkualitas. 

5. Mendapatkan dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh 

efektivitas komite audit terhadap pemilihan auditor berkualitas.  

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

beberapa pihak, antara lain:  

1. Kontribusi Teoritis  

a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

referensi pengetahuan dan menambah wawasan mengenai 

pertimbangan perusahaan dalam memilih auditor eksternal berkualitas.  

b. Peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding 

bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan topik ini. 

c. Penulis, dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai pertimbangan 

pemilihan auditor eksternal berkualitas bagi perusahaan.  

2. Kontribusi Praktis  

a. Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan 

dalam pemilihan auditor eksternal berkualitas.  

b. Auditor, dapat menjadi bahan referensi untuk mengetahui karakteristik 

perusahaan yang menjadi faktor pendorong dalam pemilihan kantor 

akuntan publik dan kemuadian dapat menjadi bahan pertimbangan 
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kantor akuntan publik untuk menentukan strategi dan menjalankan 

usahanya.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:   

Bab I    : PENDAHULUAN   

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan 

masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab II   : TINJAUAN PUSTAKA   

Berisi  penjelasan  mengenai  landasan  teori  yang  mendasari  penelitian, 

tinjauan  umum  mengenai  variabel  dalam  penelitian,  pengembangan 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.   

Bab III   : METODE PENELITIAN   

Berisi  penjelasan  mengenai  apa  saja  variabel  yang  digunakan  dalam 

penelitian  serta  definisi  operasionalnya,  apakah  jenis  dan  sumber  data 

yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis 

data seperti apa yang dilakukan.   

Bab IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN   

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian.  Hal  tersebut  mencakup 

gambaran  umum  objek  penelitian,  hasil  analisis  data  dan  hasil  analisis 

perhitungan statistik serta pembahasan.   
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Bab V   : PENUTUP   

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian.  Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat 

menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


