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ABSTRAK 
 

Pelaporan keuangan pada perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan 

ekonomi, dengan adanya auditor eksternal sebagai pihak yang independen merupakan 

bagian dari mekanisme corporate governance yang berperan sebagai fungsi 

pengawasan serta menguji kredibilitas dari informasi akuntansi yang disajikan oleh 

manajemen. Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk melihat apakah terdapat 

pengaruh secara signifikan antara Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage 

secara simultan ataupun parsial. Tujuan penelitian ini adalah Untuk melihat 

bagaimana pengaruh Kepemilikan Asing, Komite Audit dan terhadap pemilihan 

auditor eksternal secara parsial maupun simultan. 

Dalam perpektif ekonomi islam, saham merupakan bukti kepemilikan atas 

suatu perusahaan (syirkah ‘ammah/umum) yang jenis usaha, produk barang,  jasa 

yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah. Adapun relevansinya, dalam jual beli saham spekulator dapat 

mempermainkan harga dengan berbagai cara untuk meraih keuntungan (capital gain) 

seperti melakukan permintaan/penawaran semu, transaksi semu dan sebagainya 

sehingga harga saham terkadang tidak mercerminkan nilai suatu perushaan (emiten). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian yang telah memenuhi kriteria sebanyak  8 perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks (JII) tahun 2015 – 2019. Jumlah keseluruhan sampel adalah 40 

data. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan 

auditor eksternal. Sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage.  Teknik yang digunakan yaitu 

teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 

dengan model regresi logistik menggunakan SPSS 20 dan model yang digunakan 

dalam estimasi regresinya adalah model fit. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kepemilikan Asing, 

Komite Audit dan Leverage tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

pemilihan auditor eksternal. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa 

Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage berpengaruh bersama-sama terhadap 

pemilihan auditor eksternal. Nilai koefisien R square sebesar 0,831 yang berarti 

bahwa Pemilihan Auditor Eksternal mampu dijelaskan sebesar 83,1% oleh variabel 

Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage. Sedangkan sisanya 16,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Kata kunci : Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage, Pemilihan 

Auditor Eksternal. 
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ABSTRACT 

 

Financial reporting in a company aims to provide useful information for users 

of financial statements in making economic decisions, by the existence of an external 

auditor as an independent part is a form of the corporate governance mechanism 

which acts as a supervisory function and examines the credibility of the accounting 

information presented by management. Research problem in this study is to see 

whether there is a significant influence between Foreign Ownership, Audit 

Committee and Leverage simultaneously or partially. The purpose of this research is 

to see how the influence of foreign ownership, the Audit Committee and the selection 

of external auditors partially or simultaneously. 

In an Islamic economic perspective, shares are proof of ownership of a 

company (syirkah 'ammah / general) whose type of business, products, services 

provided, contract and management methods are not against the principles of sharia. 

As its relevance, in buying and selling shares, speculators can play with prices in 

various ways to gain capital such as making false requests / offers, pseudo 

transactions and so on. Thus, the stock price sometimes does not reflect the value of a 

company (issuer). 

This type of research is quantitative research. The sample used in the study 

has conformed to eight companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) in 2015 - 

2019. The amount of total sample was 40 data. The dependent variable used in this 

study is the selection of external auditors. Meanwhile, the independent variables in 

this study are Foreign Ownership, Audit Committee and Leverage. The technique 

used is purposive sampling technique. The data analysis technique used is the logistic 

regression model using SPSS 20 and the model used in the regression estimation is 

the fit model. 

The results of this study indicate that partially foreign ownership, the Audit 

Committee and Leverage do not have a positive and significant effect on the selection 

of external auditors. Meanwhile, simultaneously it shows that Foreign Ownership, 

Audit Committee and Leverage influence the selection of external auditors. The R 

square coefficient value is 0.831, which means that the External Auditor Selection 

can be explained in the amount 83.1% by the variables of Foreign Ownership, Audit 

Committee and Leverage. While the remaining 16.9% is influenced by other 

variables. 

Keywords: Foreign Ownership, Audit and Leverage Committee, Selection of 

External Auditors. 
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MOTTO 

                         

Artinya:  Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 

(pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu), mereka 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs: Al-Infitar 10-12) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya ulasan 

terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan 

judul proposal ini. Dengan penegasan tesebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Adapun judul proposal ini adalah “PENGARUH 

KEPEMILIKAN ASING, KOMITE AUDIT DAN LEVERAGE 

TERHADAP PEMILIHAN AUDITOR EKSTERNAL (Studi Empiris 

pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2015-2019)” 

Dari judul proposal tersebut maka perlu  diuraikan pengertian dari 

istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang 

maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan 

dan berpengaruh terhadap orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia , pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari  



 
 
 
 

 
 

sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Kepemilikan Asing  

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak asing yang melakukan penanaman modal di perusahaan Indonesia. 

Asimetri informasi yang tinggi diduga terjadi pada para investor asing, 

hal ini disebabkan karena adanya hambatan geografis dan bahasa antara 

mereka dengan perusahaan tempat mereka berinvestasi, sehingga kualitas 

informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan akan menjadi 

kebutuhan penting bagi mereka. semakin tinggi asimetri informasi, 

semakin dibutuhkan auditor yang memiliki keahlian tinggi untuk dapat 

memberikan jaminan atas kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan.
2
 

3. Komite Audit  

Komite audit adalah suatu komite yang yang bekerja secara 

profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris  

dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan laporan keuangan, 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3 (Jakarta: 

Balai Pustaka,2009), h. 894. 
2
 Laila Rosita, Novita WeningTyas Respati, Antonius Grivaldi Sondakh, 2017, Pengaruh 

Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, Efektivitas Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan 

Leverage terhadap Ppemilihan Auditor Eksternal, Simposium Nasional Akuntansi, Jember, 2017, h. 6. 



 
 
 

 

 
 

manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 

governance suatu perusahaan.
3
 

4. Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh suatu 

perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan 

perusahaan yang mempunyai leverage yang rendah lebih banyak 

membiayai asetnya dengan modal sendiri
4
 

5. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal adalah auditor yang berasal dari luar perusahaan 

yang diaudit. Auditor eksternal disebut juga auditor independen. 

Tanggungjawab utama auditor eksternal adalah melakukan fungsi 

pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan entitas (perusahaan 

dan organisasi lainnya). Audit yang dilakukan oleh auditor harus sesuai 

dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
5
 

 

 

 

                                                           
3
 Muh. Arief  Effendi, The Power of Good Corporate Governance, (Jakarta : Salemba Empat 

2016), h. 48. 
4
 Marisatusholekha dan Eddy Budiono, “Pengaruh Komisaris Independen, Reputasi KAP, 

Persistensi Laba dan Struktur Modal Terhadap Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Telekomunikasi 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2013)”, Biba Ekonomi vol 19 no 1 (2015), h. 58 
5
 Laila Rosita, Novita WeningTyas Respati, Antonius Grivaldi Sondakh, …., h. 5 



 
 
 
 

 
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Obyektif 

Perusahaan membutuhkan auditor eksternal untuk memeriksa 

laporan keuangan perusahaannya serta memastikan bahwa leporan 

keuangan tersebut dibuat dengan sebenarnya. Laporan keuangan yang 

telah dibuat oleh auditor eksternal akan membantu investor dan calon 

investor untuk mengambil keputusan. Perusahaan akan cenderung 

memilih auditor eksternal yang berasal dari KAP Big 4 hal tersebut 

cenderung karena auditor eksternal memegang peranan yang penting di 

dalam menentukan kredibilitas suatu informasi laporan keuangan, 

sehingga pemilihan auditor yang akan melaksanakan audit atas laporan 

keuangan menjadi suatu keputusan penting yang harus dipertimbangkan 

oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan dari 

peneliti sebelumnya dengan menggunakan objek yang berbeda dimana 

penelitian sebelumnya menggunakan objek dari BEI tahun 2010-2015, 

sedangkan penelitian ini menggunakan objek dari JII tahun 2015-2019. 

2. Alasan Subyektif 

a. Banyaknya referensi yang mendukung proposal ini, sehingga 

mempermudah penulis dalam mencari literature guna  menyelesaikan 

proposal tersebut. 

b. Penulis ingin menyesuaikan dengan fenomena apa yang terjadi di 

lingkungan masyarakat Indonesia.  



 
 
 

 

 
 

C. Latar Belakang 

Pelaporan keuangan pada perusahaan bertujuan untuk memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan ekonomi. Berkaitan dengan pelaporan keuangan, 

karakteristik kualitatif informasi merupakan satu elemen dari laporan 

keuangan. Salah satu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah 

keandalan. SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) No.2 

menyatakan bahwa informasi dapat dikatakan andal apabila informasi tersebut 

menggambarkan keadaaan secara sesuai dengan perisitiwa yang sebenarnya 

(representational faithfulness), dapat diuji kebenarannya (verifiability), dan 

netral.
6
 Dengan adanya auditor eksternal sebagai pihak yang independen 

merupakan bagian dari mekanisme corporate governance yang berperan 

sebagai fungsi pengawasan serta menguji kredibilitas dari informasi akuntansi 

yang disajikan oleh manajemen.
7

 Auditor sebagai pihak yang 

bertanggungjawab dalam pelaporan informasi keuangan harus memiliki 

kompetensi yang memadai, menjunjung tinggi independensi serta berperilaku 

profesional dan etis sehingga hasil pekerjaannya dapat dipercaya relevansi dan 

keandalannya. Informasi akuntansi yang tersaji akan diragukan tingkat 

keandalannya oleh para pengguna laporan keuangan apabila mereka kurang 
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mempercayai kredibilitas auditor dalam mengaudit. 8
 Dalam islam tentunya 

terdapat prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariatnya. Penerapan prinsip-prinsip 

syariat ini telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an, sebagaimana yang terdapat 

dalam surat Al-Jasiyah ayat 18: 

ونَ   ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلٰى َشرِيَعٍة ِمَن اْْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َوََل تَ تَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن ََل يَ ْعَلمم

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah 

kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-

Jatsiayh:18) 

Kualitas audit merupakan faktor yang sangat sulit untuk di ukur secara 

langsung, sehingga beberapa peneliti menggunakan ukuran-ukuran tertentu 

sebagai alat ukur, salah satunya adalah ukuran kantor akuntan publik. 

Pemilihan auditor eksternal dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan 

ukuran KAP, yaitu KAP Big 4 dan KAP Non Big Ukuran KAP yang besar 

menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional 

terhadap klien, dan klien kurang dapat memengaruhi opini yang akan 

diberikan oleh auditor. Kantor akuntan publik besar pada umumnya memiliki 

tingkat independensi yang lebih tinggi, keahlian industri yang lebih baik serta 

memiliki kemampuan yang lebih baik pula dalam menemukan serta 

melaporkan adanya ketidakwajaran dan salah saji pada pelaporan keuangan 

perusahaan.
9
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Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beberapa faktor yang 

diduga dapat memengaruhi pemilihan auditor eksternal oleh perusahaan. 

Beberapa faktor tersebut yaitu struktur kepemilikan di perusahaan seperti 

kepemilikan asing, mekanisme corporate governance melalui peran komite 

audit serta dari karakteristik perusahaan seperti leverage. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan 

tidak konsisten sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel-

variabel tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati
10

 

mengatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap 

Pemilihan Auditor Ekternal karena hasil yang lebih tinggi memiliki 

probabilita yang lebih besar untuk memilih auditor eksternal. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Putra
11

 menyatakan bahwa Komite Audit 

berpengaruh positif terhadap Pemilihan Auditor Eksternal karena komite audit 

ingin menjalankan fungsinya, diantaranya mengawasi proses pelaporan 

keuangan perusahaan dengan baik, yang kemudian akan berimplikasi pada 

penunjukan auditor eksternal yang berkualitas. Dan penelitian yang dilakukan 

oleh Alfian dan Suryansyah
12

 menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

negative terhadap pemilihan auditor ekstneral karena leverage sebagai 
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cerminan nilai kewajiban tidak menjadi faktor krusial dalam menentukan 

kualitas informasi. Hal ini terjadi kemungkinan karena tuntutan kualitas 

informasi keuangan tidak hanya tergantung pada nilai kewajiban tetapi lebih 

pada nilai kinerja secara keseluruhan. 

Penelitian ini dilakukan pada objek Jakarta Islamic Index atau biasa 

disebut JII yaitu salah satu indeks saham yang ada di Indonesia khusus 

menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham yang memenuhi 

kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar 

Modal Indonesia (dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT 

Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak 

tanggal 3 Juli 2000. Dan pembentukan instrumen syariah ini untuk 

mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di 

Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Jakarta Islamic Index (JII) yaitu index 

terpilih yang memenuhi hukum syariah Islam yaitu aktivitas usaha dimana 

bukan perjudian, bukan lembaga keuangan yang memakai sistem bunga, 

bukan yang memproduksi barang haram dan juga bukan usaha yang 

membawa kemudharatan.
13  

Kualitas audit menjadi penting untuk dipertimbangkan bagi para pihak 

berkepentingan. Kualitas audit akan mempengaruhi kualitas informasi yang 

dihasilkan dari proses audit tersebut. Para calon investor dan kreditur tentunya 
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menginginkan informasi keuangan dan informasi operasi bisnis lainnya yang 

handal dari perusahaan yang ingin diakuisisi atau diberikan pinjaman. Para 

pemegang saham juga meninginkan hal sama terkait informasi yang 

disediakan manajemen. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja yang 

bisa menjadi pertimbangan suatu perusahaan dalam memilih auditor untuk 

melaksanakan audit atas pelaporan keuangan perusahaan? Pertanyaan ini 

menjadi menarik untuk dijawab, mengingat masih sedikit sekali literatur yang 

membahas farktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan auditor 

perusahaan.  

Penelitian mengenai konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan, 

namun hasil yang diperoleh masih belum konsisten. Karena adanya 

ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud 

ingin menyusun penelitian yang berjudul “PENGARUH KEPEMILIKAN 

ASING, KOMITE AUDIT DAN LEVERAGE TERHADAP PEMILIHAN 

AUDITOR EKSTERNAL (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

Terdaftar di JII Tahun 2015-2019)” 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage berpengaruh 

secara parsial  terhadap Pemilihan Auditor Eksternal? 



 
 
 
 

 
 

2. Apakah Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage berpengarug 

secara simultan terhadap Pemilihan Auditor Eksternal? 

3. Bagaimana Kepemilikan Asing, Komite Audit, Leverage dan Pemilihan 

Auditor Eksternal menurut Ekonomi Islam?  

 

E. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Untuk membuktikan apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap 

Pemilihan Auditor Eksternal. 

2. Untuk membuktikan apakah Komite Audit berpengaruh terhadap 

Pemilihan Auditor Eksternal 

3. Untuk membuktikan apakah Leverage berpengaruh terhadap Pemilihan 

Auditor Eksternal 

 

Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis, memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya 

untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih 

kompleks dari penelitian sebelumnya.  

2. Bagi instusi perguruan tinggi, bisa dijadikan sebagai referensi yang dapat 

memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.  



 
 
 

 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori Keagenan (Agensi) 

Teori keagenan dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling 

14
 yang menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan teori yang 

menerangkan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) sebagai pihak 

yang memberikan wewenangnya kepada agen (manajemen) sebagai pihak 

yang ditugasi untuk menjalankan perusahaan yang terjalin melalui 

kontrak kerja sama yang telah disepakati. Menurut Anthony dan 

Govindrajan
15

 prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas 

sehingga kepentingan prinsipal dapat terpenuhi, termasuk pendelegasian 

otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Dalam 

prakteknya, agen atau pihak yang diberikan wewenang dapat bertindak 

tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, karena kedua pihak mungkin 

memiliki perbedaan preferensi. Agen memiliki kewajiban untuk 

memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain 

mereka juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan 
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kesejahteraan mereka sendiri. Dilain pihak, para prinsipal juga 

menginginkan perusahaannya dapat menghasilkan profit yang tinggi 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, hal inilah kemudian 

yang dapat menimbulkan konflik. Potensi konflik inilah yang disebut 

dengan agency problem (masalah keagenan).
16

 

Menurut Marlina
17

,teori agensi berlandaskan dari tiga asumsi yaitu: 

1. Asumsi tentang sifat manusia  

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki 

sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki 

keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai 

risiko (risk aversion).  

2. Asumsi tentang keorganisasian  

Asumsi tentang keorganisasian menekankan adanya konflik antar 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya 

asimetri informasi antara prinsipal dan agen.  

3. Asumsi tentang informasi  

Asumsi tentang informasi menekankan bahwa informasi dipandang 

sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. 
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Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara 

pemegang saham dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang 

maksimal antara mereka. Hubungan keagenan melibatkan kontrak antara 

satu orang atau lebih pemilik (principal) yang menyewa orang lain 

(agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi 

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam 

arti, Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik. Sehingga ada kemungkinan besar manajer tidak 

selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemilik.
18

 Teori agensi 

menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu selalu mementingkan diri 

sendiri (self interest), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi 

masa mendatang (bounded rationality) dan selalu menghindari risiko (risk 

averse). Berdasarkan sifat dasar manusia tersebut maka akan memicu 

terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham.
19

 

Teori agensi menunjukkan bahwa terdapat dua masalah keagenan 

yang potensial. Pertama, masalah agensi antara manajemen dan 

pemegang saham. Masalah agensi tersebut terjadi apabila kepemilikan 

saham tersebar, sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat 

mengendalikan manajemen. Akibatnya perusahaan bisa di jalankan sesuai 
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keinginan manajemen itu sendiri. Kedua, masalah agensi antara 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah agensi tersebut 

terjadi apabila terdapat pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang 

saham mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan 

menjadi bagian dari manajemen itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan 

pemegang saham mayoritas memiliki kendali mutlak dibandingkan 

pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa 

melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan 

merugikan pemegang saham minoritas.
20

 

Hubungan antara teori agensi dengan pemilihan auditor eksternal 

yaitu untuk mengurangi kesenjangan informasi antara principal dan agen. 

Pola hubungan keagenan ini saling menguntungkan antara kedua belah 

pihak dan secara jelas tertera dalam kontrak atau perjanjian bisnis untuk 

memberikan kewenangan dalam transaksi bisnis selama itu tidak dilarang 

oleh peraturan perundang-undanagan yang berlaku, dan tetap pekerjaan 

agen diawasi oleh pihak principal. Berdasarkan pemaparan diatas ciri 

utama dalam hubungan keagenan adalah :
21
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a. terdapatnya pihak yang memberikan kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum tertentu pada pihak lain yaitu pihak pemilik.  

b. Terdapatnya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan 

tindakan bisnis tertentu untuk dan atas nama orang lain, yaitu 

pengelola.  

c. Hubungan tersebut menyebabkan adanya sebuah hak dan kewajiban 

tertentu bagi para pihak 

Pihak principal selaku pemilik perusahaan berkewajiban untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak agent 

yang dalam hal ini dapat berupa dana dan fasilitas yang dibutuhkan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sedangkan agen 

sebagai pihak pengelola suatu perusahaan memunyai kewajiban untuk 

mengelola sumberdaya yang dimiliki agar dapat memakmurkan 

perusahaan dan keuntungan pemegang saham dengan adanya peningkatan 

nilai perusahaan. Agen  sebagai pengelola diwajibkan untuk 

memberikanlaporan yang diberikan secara periodik kepada principal   

tentang usaha yang dikelola agen.  principal  kemudian akan menilai 

bagaimana hasil dari kinerja  agen melalui laporan keuangan yang 



 
 
 
 

 
 

digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban  manajemen kepada 

pemiliknya.
22

 

 Dimana pemilik modal membutuhkan auditor untuk memverifikasi 

informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. 

Sebaliknya, manajemen memerlukan auditor untuk memberikan 

legitimasi atas kinerja mereka dalam bentuk laporan keuangan, sehingga 

mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut. Disisi lain, 

kreditor membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang 

mereka kucurkan untuk membiayai kegiatan perusahaan benar-benar 

digunakan sesuai dengan persetujuan. 

Apabila nilai perusahaan naik, maka manajer sebagai  agent  akan 

mendapatkan gaji, kompensasi dan bonus. Para pemegang saham 

(principal), berharap bahwa pihak manajemen akan bertindak sesuai 

dengan keinginan pihak pemegang saham. Dalam hal ini tekadang 

menyebabkan manajer yang ditunjuk tidak menjalankannya dengan baik, 

dan cenderung untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri. Dalam 

situasi seperti itu, tidak jarang terjadi perbedaan kepentingan antara 

pemilik dan pengelola yang menyebabkan adanya agency problem. 
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Agency problem ini tidak dapat dihindari meskipun kedua belah 

pihak saling membutuhkan. Pihak pengelola bisa mengalami intimidasi 

atau ketakutan tersendiri apabila pihak pengelola mengungkapkan 

informasi yang tidak sesuai dengan harapan pihak pemilik, Hal inilah 

yang menyebabkan pihak pengelola berani untuk memanipulasi laporan 

keuangan perusahaan. Dalam teori agensi ini berpendapat bahwa tiap 

individu mempunyai kepentingannya masing-masing. Pihak pemilik 

menekankan kepada pihak pengelola untuk menghasilkan laba yang 

sebesar-besarnya dari operasional perusahaan disatu periode. 

 

2. Kepemilikan Asing 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 153/PMK.010/2010 

tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, pemodal 

asing adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hokum  

asing. Sehingga kepemilkan asing akan menuntut pelaporan keuangan 

perusahaan yang memiliki informasi yang berkualitas tinggi dengan audit 

yang berkualiatas.
23

 Kepemilkan Asing dalam perusahaan merupakan 

pihak yang dianggap concern terhadap peningkat an good corporate 

governance. Dengan semakin besarnya persentase kepemilikan yang 

dimiliki oleh investor asing, maka akan dapat meningkatkan kinerja 
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perusahaan. Hal tersebut karena investor asing memiliki sistem 

manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup 

baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan.
24

 Pemegang 

saham asing cenderung menuntut adanya transparansi atas operasi 

perusahaan agar mengurangi informasi asimetri. Asimetri informasi yang 

tinggi diduga terjadi pada para investor asing, hal ini disebabkan karena 

adanya hambatan geografis dan bahasa antara mereka dengan perusahaan 

tempat mereka berinvestasi, sehingga kualitas informasi keuangan yang 

disajikan oleh perusahaan akan menjadi kebutuhan penting bagi mereka. 

Dan semakin tinggi asimetri informasi, semakin dibutuhkan auditor yang 

memiliki keahlian tinggi untuk dapat memberikan jaminan atas kualitas 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.
25

   Investor asing 

memiliki sumber daya untuk menganalisis kinerja perusahaan dan 

memiliki pengalaman serta kemampuan untuk mempengaruhi kegiatan 

operasional perusahaan dan pergantian manajemen ketika profitabilitas 

melemah.
26

 

Kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-

bagiannya yang berstatus luar negeri (asing) atau perorangan, badan 
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hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia melalui pembelian 

langsung pada perusahaan ataupun melalui Bursa Efek
27

. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fauzi
28

 menyatakan bahwa kepemilikan asing dalam 

perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap 

peningkatan good corporate governance. Kepemilikan asing dapat 

menjadi salah satu faktor pendukung mekanisme corporate governance, 

di mana perusahaan dengan kepemilikan asing akan meningkatkan 

persaingan pasar di Indonesia. Peningkatan persaingan ini memaksa 

perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan teknologi dan perbaikan 

di dalam corporate governance sehingga terdapat keselarasan antara 

kepentingan manajer, investor, dan stakeholders lainnya. 

Studi yang dilakukan oleh  Maharani
29

 mengatakan bahwa struktur 

kepemilikan saham asing memiliki kendali yang signifikan terhadap 

kebijakan-kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan pemilihan auditor 

eksternal. Menurut Gomes
30

 dalam studinya menyatakan bahwa negara 

berkembang yang belum menyediakan perlindungan hukum yang kuat 
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bagi pemegang saham minoritas, tingkat konsentrasi kepemilikan saham 

yang tinggi  justru  akan  menjadi  solusi  dari  konflik  keagenan  antara  

pemegang  saham pengendali dan minoritas karena pemegang saham 

pengendali memiliki komitmen yang kredibel untuk tidak melakukan 

ekspopriasi terhadap hak pemegang saham minoritas dan perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham terbesar yang tinggi akan berusaha 

mempertahankan keuntungan yang mampu didapatkan pemegang saham 

pengendali melalui ketidaktransaparan keuangan. Menurut Maharani
31

 hal 

itu akan berimplikasi pada pemilihan auditor yang berkualitas rendah. 

Menurut Barkemeyer
32

 Perusahaan multinasional atau dengan 

kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari 

para stakeholdernya yang biasanya berdasarkan atas home market (pasar 

tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi 

dalam jangka panjang. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan 

salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian 

perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila 

perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam 

ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.  
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Kepemilikan asing didalam sebuah perusahaan baik institusi 

maupun individual dianggap sebagai suatu hal yang penting. Menurut 

Rakhmardi
33

 hal ini dikarenakan pembelian saham oleh pihak asing 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan 

pendapatan yang stabil sehingga menjadi tolok ukur bagi para investor 

lain untuk ikut berinvestasi. Keuntungan lain dengan adanya kepemilikan 

asing adalah mereka dapat memengaruhi keputusan manajemen 

perusahaan termasuk dalam menentukan harga saham perusahaan, 

sehingga harga saham perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan 

begitu pula dengan tingkat pengembalian yang diterima. 

 

3. Komite Audit 

Komite audit adalah suatu komite yang yang bekerja secara 

profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris  

dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan laporan keuangan, 

manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 

governance suatu perusahaan.
34

 Komite audit juga merupakan subset dari 

dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses 

pelaporan keuangan perusahaan dan meningkatkan prosedur pengendalian 
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internal, pelaporan eksternal dan manajemen risiko perusahaan.
35

 Komite 

audit terdiri dari sekelompok komite yang dibentuk oleh Dewan 

Komisaris dalam mengatasi kinerja kegiatan laporan keuangan dan 

pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal perusahaan (POJK 

nomor 55/POJK.O4/2015)
36

. Menuntut pedoman umum Corporate 

Governance Indonesia (KNKG, 2016: 15) jumlah anggota komite audit 

harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 menyebutkan 

bahwa, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang 

berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau 

Perusahaan Publik. Semakin besar jumlah komite audit di harapkan dapat 

meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas komite audit karena memliki 

sumber daya yang dapat mengangani masalah yang dihadapi 

perusahaan.
37

 

Pada dasarnya komite audit merupakan sub-komite dewan 

komisaris. Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara 

profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris  
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dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan laporan keuangan, 

manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 

governance di perusahaan-perusahaan
38

. Komite audit bertanggung jawab 

untuk mengawasi proses penyusunan dan pelaporan keuangan, 

mengawasi auditor eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal 

(termasuk auditor internal) kemudian tugasnya didelegasikan kepada 

komite audit. Komite audit dibentuk untuk memeriksa 

pertanggungjawaban keuangan direksi perusahaan kepada para pemegang 

saham. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh komite audit dapat 

dipercaya jika komite audit memiliki kompetensi dan independensi
39

.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gea Rafdan Anggana
40

 mengatakan 

bahwa dengan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan, 

diharapkan komite audit dapat berperan untuk mengurangi perilaku 

opportunist yang dilakukan oleh para manajer, akan tetapi jika 

kompetensi dan independensi komite audit tidak dapat terpenuhi maka 

perilaku earning management tidak dapat dihindarkan. 

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem 

pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai 
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penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak 

manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit 

berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian 

intern.
41

 

Berdasarkan Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman 

pelaksanaan kerja komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit 

adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan 

atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi, mengidentifikasi hal-

hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan 

tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris
42

  

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.04/2015 mengenai keanggotaan komite audit, disebutkan 

bahwa:
43

 

1. Komite audit paling sedikit tiap perusahaan terdiri dari 3 (tiga) 

orang anggota termasuk ketua komite audit dan  yang salah 

satunya berasal dari komisaris independen dan 2orang lainnya 

berasal dari luar emiten atau perusahaan publik serta diangkat dan 

diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan.  
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2. Komite Audit  perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen. 

Anggota komite audit mempunyai sejumlah persyaratan 

diantaranya adalah:  

1. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan yang 

terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau 

perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta 

peraturan perundangundangan terkait lainnya. 

2. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, 

pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang 

pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan 

mematuhi kode etik yang berlaku oleh emiten atau 

perusahaan publik dan bersedia meningkatkan kompetensi 

secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.  

3. Wajib memiliki paling tidak satu anggota yang memiliki 

latar belakang dan keahlian di bidang akuntansi dan 

keuangan.   

4. Tidak mempunyai ikatan, hubungan afiliasi maupun 

hubungan usaha dan dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan emiten atau perusahaan publik yang 

bersangkutan.  



 
 
 
 

 
 

5. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung 

pada emiten atau perusahaan publik. Apabila anggota 

komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan 

publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu 

peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada 

pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

setelah diperolehnya saham tersebut. 

Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit 

meliputi:
44

  

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik 

dan/atau pihak otoritas   

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

segala kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.  

3. Memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan 

pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang 

diberikannya.  
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4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai 

penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, 

ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.  

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh 

auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut 

oleh direksi atas temuan auditor internal serta menjaga 

kerahasiaan emiten atau perusahaan publik.  

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan 

manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.  

7. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan 

proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau 

perusahaan publik 

8. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada dewan 

komisaris terkait dengan adanya potensi 

perbedaankepentingan emiten atau perusahaan publik.  

Komite audit dapat diukur dengan melihat jumlah anggota 

komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan melihat 

laporan tahunan perusahaan. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

4. Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh suatu 

perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan 

perusahaan yang mempunyai leverage yang rendah lebih banyak 

membiayai asetnya dengan modal sendiri.
45

 Leverage merupakan 

cerminan kondisi kewajiban entitas terhadap kreditur. Semakin tinggi 

leverage maka mengambarkan semakin besarnya kewajiban perusahaan 

terhadap para kreditur.
46

 Leverage juga bisa dikatakan sebagai jumlah 

utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari modal 

dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. 

Semakin tinggi leverage maka mengambarkan semakin besarnya 

kewajiban perusahaan terhadap para kreditur. Pinjaman yang diajukan 

perusahaan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya dapat 

menghasilkan agency problem antara pemegang saham dan kreditur 

dalam hal pelanggaran perjanjian hutang.
47
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Semakin tinggi tingkat utang, semakin tinggi tingkat pengawasan 

yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi 

segala kewajibannya tersebut serta bagaimana keberlangsungan masa 

depan perusahaan. Besarnya tingkat leverage perusahaan akan 

menyebabkan perusahaan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata investor 

dan kreditor.
48

 

Leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk 

membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Menurut Fakhruddin
49

  

perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari modal dikatakan sebagai 

perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. Semakin tinggi leverage 

maka mengambarkan semakin besarnya kewajiban perusahaan terhadap 

para kreditur. 

  Pinjaman yang diajukan perusahaan kepada bank dan lembaga 

keuangan lainnya dapat menghasilkan agency problem seperti yang di 

kemukakan oleh Jensen dan Meckling
50

 antara pemegang saham dan 

kreditur dalam hal pelanggaran perjanjian hutang. 

Semakin tinggi tingkat utang, semakin tinggi tingkat pengawasan 

yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi 

segala kewajibannya tersebut serta bagaimana keberlangsungan masa 
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depan perusahaan. Besarnya tingkat leverage perusahaan akan 

menyebabkan perusahaan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata investor 

dan kreditor. Oleh karena itu, permintaan untuk menggunakan auditor 

eksternal yang berkualitas akan semakin tinggi karena untuk menjamin 

bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan dapat 

diandalkan. Selain itu, tingkat pengungkapan juga akan semakin tinggi, 

sehingga membantu investor dan kreditur untuk menganalisa kondisi 

perusahaan
51

. 

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan 

keputusan perusahaan dalam mendanai investasi perusahaan. Perusahaan 

yang menggunakan hutang mempunyai kewajiban atas beban bunga dan 

beban pokok pinjaman. Penggunaan hutang (external financing) memiliki 

risiko yang cukup besar atas tidak terbayarnya hutang, sehingga 

penggunaan hutang perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba
52

 

Menurut Weston dan Copeland
53

 Leverage merupakan suatu alat 

penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. 

Dengan menggunakan leverage, perusahaan tidak hanya dapat 
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memperoleh keuntungan namun juga dapat mengakibatkan perusahaan 

mengalami kerugian, karena leverage keuangan berarti perusahaan 

membebankan risiko kepada pemegang saham sehingga mempengaruhi 

return saham.  Konsep leverage ini penting bagi investor dalam membuat 

pertimbangan penilaian saham. Para investor umumnya cenderung 

menghindari risiko. 

Risiko yang timbul dalam penggunaan financial leverage disebut 

dengan financial risk yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada 

pemegang saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Dan 

menurut Horne dan Marchowicz
54

 semakin tinggi leverage, semakin 

besar risiko keuangannya dan sebaliknya. Keputusan pembelanjaan, dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi 

pemegang saham. 

Pada kondisi ekonomi baik, perusahaan yang porsi penggunaan 

utang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri mampu 

menghasilkan laba bagi pemegang saham lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih kecil 

dibandingkan dengan modal sendiri. Sebaliknya, pada kondisi ekonomi 

buruk, perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih besar 

dibandingkan dengan modal sendiri akan menghasilkan laba bagi 
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pemegang saham lebih kecil daripada perusahaan yang porsi penggunaan 

utangnya lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri
55

. 

Menurut Sudana
56

 debt ratio adalah rasio yang mengukur proporsi 

dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. 

Semakin besar rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam 

membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula risiko 

keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya. Para kreditur secara 

umum lebih menyukai jika rasio hutang yang dimiliki perusahaan lebih 

rendah karena semakin rendah rasio hutang maka semakin tinggi tingkat 

pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan 

semakin besar perlindungan bagi kreditor atas risiko tidak terbayarnya 

hutang. 

Namun disisi lain perusahaan lebih menginginkan rasio hutang 

yang relatif tinggi karena dengan rasio hutang yang tinggi, perusahaan 

akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi pula ketika perekonomian 

negara dalam kondisi normal, namun sebaliknya perusahaan akan 

mengalami risiko yang tinggi pula apabila kondisi perekonomian negara 

sedang mengalami resesi  

Leverage juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Penggunaan hutang yang 
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terlalu tinggi maka akan membahayakan perusahaan karena akan masuk 

dalam kategori extreme leverage (hutang ekstream) yaitu perusahaan 

terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan 

beban hutang tersebut.
57

 

Dalam kaitannya dengan kontrak utang, debt covenant merupakan 

salah satu hipotesis dalam teori akuntansi positif. Untuk mengidentifikasi 

debt covenant tersebut dapat menggunakan proksi dari tingkat rasio 

leverage. Rasio leverage dapat digunakan untuk menunjukan seberapa 

besar perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio laverage juga dapat menjadi 

suatu indikasi bagi pemberi pinjaman untuk tingkat keamanan 

pengembalian dana yang telah diberikan kepada perusahaan.  

Debt covenant hypothesis dalam teori akuntansi positif menyatakan 

bahwa manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak 

meningkatkan laba. Hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi mereka 

dalam pandangan pihak eksternal. Perusaahan ingin menunjukan kinerja 

yang baik terhadap pemberi pinjaman, agar mendapatkan utang jangka 

panjang dan pemberi pinjaman dapat merasa yakin bahwa dana yang 

diberikan akan terjamin.  

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang cukup tinggi, 

maka akan mendorong manajer untuk cenderung menggunakan prosedur 
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yang meningkatkan laba. Rasio leverage dapat meggambarkan tingkat 

risiko tak tertagih suatu utang dapat diketahui. Oleh karena itu laporan 

keuangan yang disajikan perusahaan cenderung tidak konservatif 

(optimis). 

  

5. Kepemilikan Asing dalam Perspektif Islam  

   Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham yang 

dimilki oleh pihak asing. Dalam perspekti ekonomi Islam saham 

merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (syirkah 

‘ammah/umum) yang jenis usaha, produk barang,  jasa yang diberikan 

dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syari’ah. Adapun relevansinya, dalam jual beli saham spekulator 

dapat mempermainkan harga dengan berbagai cara untuk meraih 

keuntungan (capital gain), seperti melakukan permintaan/penawaran 

semu, transaksi semu dan sebagainya sehingga harga saham terkadang 

tidak mencerminkan nilai suatu perusahaan (emiten). Dalam Al-Qur’an 

surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan:  

                         

                           

                



 
 
 

 

 
 

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa; 59) 

6. Komite Audit dalam Perspektif Islam 

Dalam islam seseorang yang telah mengemban tugas yang 

diberikan orang lain kepada nya haruslah melakukan tugas tersebut 

dengan amanah. Amanah dari manusia dapat berupa bentuk kepercayaan, 

baik dalam bentuk harta, jabatan dan rahasia. 

Menurut Abu Hayyan al-Andalusi amanah adalah segala bentuk 

kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk 

perintah maupun larangan, baik terkait urusan duniawi maupun urusan 

ukhrawi.
58

 Sikap amanah pada kenyataannya tidak semudah yang 

dipikirkan karena dengan adanya amanah berati ada pembebanan atau 

tuntutan bagi yang bersangkutan untuk merealisasikannya. Oleh karena 

itu amanah yang akan diberikan kepada orang lain harus diberikan kepada 

orang yang ahli dalam bidangnya agar tidak menimbulkan kekacauan. 

Amanah harus dijalankan dengan baik, hal ini sesuai dengan Q.S Al-

Anfal ayat 27: 

                                                           
58

 Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf al-Andalusia, al-Bahr al-Muhit, juz VII (Cet 1: Beirut : 

Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1413H/ 1993 M), h. 243 



 
 
 
 

 
 

                        

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.” 

 

7. Leverage dalam Perspektif Islam 

Leverage diproksikan sebagai hutang atau Al-Dayn dalam bahasa 

arab merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. 

Dayn juga disebut sebagai wasfu al-Dzimmah (sesuatu yang harus 

dilunasi atau diselesaikan). Secara terminologi hutang diartikan sebagai 

sejumlah uang sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari 

pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan 

atau melunasi. Adapun hutang piutang (al qardh) adalah memberikan 

sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang 

sama dengan itu. “sesuatu” yang dimaksud yaitu selain dapat berbentuk 

uang, juga bisa dalam bentuk barang asalkan barang tersebut habis karena 

pemakaian.
59

 Utang piutang diperbolehkan dalam islam, seperti yang 

telah dijelaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah : 245.
60
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Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka 

Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan 

lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”\ 

 

8. Pemilihan Auditor Eksternal menurut perspektif Islam 

Dalam perspektif islam, peran auditor syariah harus dibuat jelas. 

Menurut Rahman
61

 audit syariah harus dilakukan secara sistematis 

sebagai bagian dari mekanisme corporate governance dari Lembaga 

Keuangan Islam karena meningkatnya tuntutan stakeholder yang 

memerlukan jaminan kepatuhan syariah dan akuntabilitas. Sebelum 

kerangka audit syariah yang komprehensif dapat dikembangkan, karena 

auditor syariah akan memiliki ruang lingkup kerja yang lebih luas 

daripada auditor konvensional.  

 

B. Tinjauan Pustaka 

Beberapa peneliti melakukan peneiltian mengenai pengaruh 

kepemilikan asing, komite auidit dan leverage terhadap pemilihan auditor 
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eksternal Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi 

dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Penelitian Dedi Putra (2014) meneliti tentang pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap pemilihan auditor eksternal. Variabel 

yang digunakan adalah kepemilikan saham intitusional, kepemilikan 

saham manajerial, ukuran dewan komisaris, serta efektivitas komite audit. 

Hasil ukuran dewan komisaris dan efektivitas komite audit berpengaruh 

terhadap pemilihan auditor eksternal. Sedangkan kepemilikan saham 

intitusional dan kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan auditor eksternal. Ukuran  dewan komisaris dan 

efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal 

karena Efektivitas komite audit memiliki pengaruh terhadap pemilihan 

auditor eksternal bereputasi ini dikarenakan komite audit ingin 

menjalankan fungsifungsinya, salah satunya sebagai perangkat dari 

dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pelaporan keuangan, 

dengan efektif
62

. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan 

rentan tahun penlitian 2011-2012. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi 

Putra ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. 

2. Penelitian Laila Rosita, Antonius Grivaldi Sondakh, dan Novita 

Weningtyas Respati (2017) meneliti tentang pengaruh kepemilikan asing, 
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komisaris independen, efektivitas komite audit, ukuran perusahaan dan 

leverage terhadap pemilihan auditor eksternal (studi empiris pada 

perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2010-2015). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal. Hal 

ini berarti ketika semakin tinggi kepemilikan saham dari pihak asing pada 

perusahaan dan semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan 

cenderung akan memilih auditor eksternal. Sementara itu, komisaris  

independen, efektivitas komite audit dan leverage tidak terbukti 

mendorong perusahaan untuk cenderung memilih auditor eksternal.
63

 

3. Penelitian Ni Made Dian Fitriyani dan Ni Made Adi Erawati (2016) 

meneliti tentang Good Corporate Governance dan Karakteristik 

Perusahaan pada Pemilihan Auditor Eksternal. Variabel yang meliputi 

Good Corporate Governance, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

leverage yaitu Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan 

memiliki hasil positif tetapi tidak signifikan terhadap pemilihan auditor 

eksternal. Lalu profitabilitas berpegaruh positif secara signifikan terhadap 

pemilihan auditor eksternal. Dan leverage berpengauh negatif tetapi tidak 

signifikan pada pemilihan auditor eksternal. Hal ini berarti perusahaan 
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tidak mempertimbangkan tinggi rendahnya leverage pada pemilihan 

auditor eksternal.
64

 

4. Penelitian Nurul Alfian dan Ah. Suryansyah (2017) meneliti tentang 

Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage 

terhadap Pemilihan Auditor Eksternal (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur terdaftar di BEI tahun 2014-2016). Hasil  penelitian 

menunjukkan untuk efektivitas komite audit  berpengaruh positif karena 

semakin tinggi efektivitas komite audit akan semakin besar 

kecenderungan perusahaan menggunakan auditor besar. Begitu pula 

dengan ukuran perusahaan yang memiliki hasil positif karena semakin 

besar proporsi ukuran perusahaan, perusahaan akan semakin besar 

kecenderungan perusahaan menggunakan auditor besar. Namun berbeda 

dengan hasil Leverage, semakin tinggi leverage perusahaan maka akan 

semakin kecil kecenderungan perusahaan menggunakan auditor besar. 

Tidak terdukungnya hipotesis ini sangat dimungkinkan karena leverage 

sebagai cerminan nilai kewajiban tidak menjadi faktor krusial dalam 

menentukan kualitas informasi. Hal ini terjadi kemungkinan karena 

tuntutan kualitas informasi keuangan tidak hanya tergantung pada nilai 

kewajiban tetapi lebih pada nilai kinerja secara keseluruhan.
65
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5. Penelitian Desti Maharani (2012) meneliti tentang Analisis Mekanisme 

Corporate Governance Perusahaan Terhadap Pemilihan Auditor 

Eksternal. Variabel yang digunakan adalah  kepemilikan saham terbesar, 

ukuran dewan komisaris, dan efektivitas komite audit. Hasil penelitian  

kepemilikan saham terbesar memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pemilihan auditor eksternal berkualitas Ukuran dewan komisaris 

juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan auditor 

berkualitas karena  semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, 

maka fungsi pengawasan akan dilakukan secara lebih efektif. Efektivitas 

komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan 

auditor eksternal berkualitas. Hal ini dikarenakan komite audit ingin 

menjalankan fungsi-fungsinya, salah satunya sebagai perangkat dari 

dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pelaporan keuangan, 

dengan efektif.
66

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Indudewi dan Febrina Nafasati P 

(2019) tentang Pengaruh Mekanisme Internal Corporate Governance  

Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan 

audit eksternal .Semakin efektif komite audit maka komite audit akan 

menunjuk auditor eksternal yang berkualitas (Auditor Big Four). Hal ini 

disebabkan karena komite audit ingin menjalankan fungsinya, diantaranya 
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mengawasi proses pelaporan keuangan dengan baik yang kemudian akan 

berimplikasi pada penunjukan auditor eksternal berkualitas. Fungsi dari 

komite audit adalah memastikan bahwalaporan keuangan yang disajikan 

untuk pihak eksternal telah melalui proses audit eksternal yang memadai. 

Selain itu fungsi dari komite audit juga mengevaluasi atas lingkup kerja, 

keakuratan, efektiitas biaya, independensi dan obyektivitas dari auditor 

ekternal. Sehingga semakain efektif komite audit suatu perusahaan maka 

komite audit akan menunjuk auditor eksternal yang masuk kategori Big 

Four. Karena Auditor Big Four dapat diartikan sebagai audit yang 

berkualitas, dimana kualitas audit tergantung pada kompetensi 

professional dan independensi auditor.
67

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Cholifah (2017) tentang Pengaruh 

Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal 

(Studi pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010-2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variable Efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor 

eksternal karena semakin efektif komite audit suatu perusahaan maka 
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komite audit akan semakin besar menunjuk auditor yang berkualitas 

(KAP big-4).
68

 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Roy Virgo Paloga dan  Dedi Putra (2019) 

tentang Perbedaan Mekanisme Corporate Governance Dan Pemilihan 

Auditor Eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah komite 

audit terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil ini menyatakan bahwa 

banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, 

seperti penelaahan laporan dan seleksi auditor eksternal. Komite audit 

tidak mempertanyakan secara kritis maupun menganalisis secara 

mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab oleh 

manajemen. Penyebabnya diduga bukan hanya saja karena banyak dari 

anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi dan independensi 

yang memadai, melainkan juga karena banyak dari mereka yang belum 

memahami peran utamanya.
69

   

9. Penelitian yang dilakukan oleh Octadila Laily Anggraeni dan Abdul 

Ghofar, DBA., Ak., CPMA. (2016) tentang Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Dan Mekanisme Tata Kelola Korporat Terhadap Pemilihan 

Auditor Eksternal Berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan 

auditor eksternal berkualitas. Kebutuhan investor asing mengenai proteksi 

terhadap pengelolaan saham dan pengungkapan laporan keuangan 

mengharuskan investor asing mendorong manajemen perusahaan untuk 

lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan perusahaan, 

sehingga perusahaan dengan kepemilikan asing yang semakin tinggi akan 

cenderung memilih auditor eksternal berkualitas.
70

 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Ramadiana (2016) tentang Pengaruh 

Struktur Kepemilikan, Kebutuhan Pendanaan Eksternal, Leverage Dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal  (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2012-2014). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan auditor eksternal. Hal ini terjadi karena leverage 

sebagai cerminan nilai kewajiban tidak menjadi faktor krusial dalam 

menentukan kualitas informasi, tuntutan kualitas informasi keuangan 

tidak hanya tergantung pada nilai kewajiban tetapi lebih pada nilai kinerja 

secara keseluruhan. Selain itu tuntutan kreditur di Indonesia  untuk 

menggunakan jasa auditor eksternal berkualitas tidak terlalu besar.
71
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Peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada objek yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2015. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan  pada objek perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) periode tahun 2015-2019 dengan proyeksi pemilihan 

auditor eksternal diukur menggunakan metode dummy. 

 

C. Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap pemilihan Auditor Eksternal 

Asimetri informasi yang tinggi diduga terjadi pada para investor asing, 

hal ini disebabkan karena adanya hambatan geografis dan bahasa antara 

mereka dengan perusahaan tempat mereka berinvestasi, sehingga kualitas 

informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan akan menjadi 

kebutuhan penting bagi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, 

Karsan, Budi & Armon
72

 ini menyatakan bahwa dugaan kualitas 

informasi keuangan dan operasi perusahaan menjadi kebutuhan penting 

bagi investor asing. Investor asing adalah investor yang diduga memiliki 

asimetri informasi tinggi sehingga mereka mengharapkan perusahaan 

menggunakan auditor yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, auditor Big 

4 diyakini memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada auditor non Big 
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4, sehingga auditor Big 4 menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang 

dimiliki oleh lebih banyak investor asing  

H1 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Pemilihan Auditor 

Ekternal 

2. Pengaruh Komite Audit terhadap pemilihan Auditor Eksternal 

Salah satu tugas komite audit adalah memberikan rekomendasi mengenai 

penunjukkan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, untuk kemudian 

dipertimbangkan dan disetujui melalui RUPS. Efektivitas komite audit 

dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yaitu aktivitas, ukuran dan 

kompetensi. Penelitian yang dilakukan Maharani
73

 ketika perusahaan 

memiliki skor efektivitas komite audit yang tinggi maka mereka diduga 

akan merekomendasikan auditor yang menyediakan jasa audit dengan 

kualitas yang tinggi kepada dewan Komisaris untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan perusahaan. 

H2 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap pemilihan Auditor 

Ekternal 

3. Pengaruh Leverage  terhadap pemilihan Auditor Eksternal 

Leverage menggambarkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai dari 

utang. Penelitian yang dilakukan Trisnawati
74

 menyatakan perusahaan 
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yang memiliki pinjaman kepada kreditor dapat menimbulkan masalah 

keagenan antara pemegang saham-saham dan kreditor yang disebabkan 

oleh kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian utang. Menurut 

penelitian yang dilakukan Maharani
75

 menyatakan bahwa perusahaan 

yang memiliki nilai leverage  tinggi ingin memitigasi kecurigaan pasar 

terhadap performa mereka dan kemudian menurunkan biaya untuk 

memperoleh modal. 

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap Pemilihan Auditor Ekternal 

4. Pengaruh Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage terhadap 

Pemilihan Auditor Eksternal 

Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah semua variabel independen  

yaitu Kepemilikan Asing, Komite Audit dan Leverage berpengaruh 

positif secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen 

yaitu Pemilihan Auditor Eksternal, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut. 

H4 :  Kepemilkan Asing, Komite Audit dan Leverage berpengaruh 

positif terhadap Pemilihan Auditor Eksternal 

 

D. Kerangka Berpikir 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat ke 6 tentang 

Penanaman Modal, penanam modal asing diartikan sebagai perseorangan 
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warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. perusahaan yang 

dipilih oleh investor asing untuk ditanamkan saham atau modalnya adalah 

perusahaan yang memiliki proteksi yang baik terhadap pengelolaan saham dan 

pengungkapan laporan keuangan.  

Kebutuhan investor asing mengenai proteksi terhadap pengelolaan 

saham dan pengungkapan laporan keuangan mengharuskan investor asing 

mendorong manajemen perusahaan untuk lebih transparan dalam 

mengungkapkan laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan asing dan 

pemilihan auditor eksternal disini ialah pihak asing membutuhkan proteksi 

terhadap saham yang telah mereka investasikan. Pemegang saham dari pihak 

asing yang memiliki kepemilikan saham yang besar memiliki kendali yang 

kuat terhadap pengawasan yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk 

memilih auditor yang memiliki keahlian tinggi untuk melakukan audit 

terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Pada dasarnya komite audit merupakan sub-komite dewan komisaris. 

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses penyusunan dan 

pelaporan keuangan, mengawasi auditor eksternal dan mengamati sistem 

pengendalian internal (termasuk auditor internal) kemudian tugasnya 

didelegasikan kepada komite audit. Komite audit dibentuk untuk memeriksa 

pertanggungjawaban keuangan direksi perusahaan kepada para pemegang 



 
 
 

 

 
 

saham. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh komite audit dapat 

dipercaya jika komite audit memiliki kompetensi dan independensi. 

Komite audit berperan penting dalam hal menjaga kredibilitas proses 

penyusunan laporan keuangan. Salah satu tugas komte audit adalah 

memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan auditor eksternal kepada 

dewan komisaris untuk dipertimbangkan dan disetujui. Komite audit akan 

merekomendasikan auditor yamg menyediakan jasa audit dengan kualitas 

yang tinggi kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

Leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai 

atau membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih 

besar dari modal dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi. Leverage menggambarkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai dari 

utang. Perusahaan yang memiliki pinjaman kepada kreditor dapat 

menimbulkan masalah keagenan antara pemegang saham saham dan kreditor 

yang disebabkan oleh kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian utang. 

Semakin tinggi tingkat utang, semakin tinggi tingkat pengawasan yang 

dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi segala 

kewajibannya tersebut serta bagaimana keberlangsungan masa depan 

perusahaan. Besarnya tingkat leverage perusahaan akan menyebabkan 

perusahaan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan tujuan untuk 



 
 
 
 

 
 

mempertahankan kinerja yang baik di mata investor dan kreditor. Oleh karena 

itu, permintaan untuk menggunakan auditor eksternal yang berkualitas akan 

semakin tinggi karena untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, tingkat 

pengungkapan juga akan semakin tinggi, sehingga membantu investor dan 

kreditur untuk menganalisa kondisi perusahaan. 

Setelah melihat hubungan antar variabel, maka dapat dirumuskan 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dan digambarkan sebagai berikut : 

 

 

  

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

  : secara parsial 

  : secara simultan 
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