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ABSTRACT 

 

 

 

 This study aims to examine empirically the effect of corporate 

governance mechanism proxy for managerial ownership, stock ownership, 

institutional ownership, board size and the size of the company against external 

auditor election. The population in this company is manufacturing companies 

listed in Indonesia Stock Exchange during tahun2013-2014. Samples in this study 

using purposive sampling method totaling 40 companies. So the total sample for 

2013-2104 are 80 companies that use the data in the data pooled cross sectional 

shape that is by combining cross section data and time series for 2 years in a row. 

 Methods of data analysis used logistic regression analysis, the 

independent variables in this study managerial ownership, stock ownership, 

institutional ownership, board size and the size of the company. The dependent 

variable used is the selection of external auditors using dummy variables. 

 The results obtained in this study is the managerial ownership, 

institutional ownership and board of commissioners effect singnifikan the external 

auditor election, while the largest share ownership and institutional ownership 

has no effect on the selection of external auditors. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh mekanisme 

corporate governance yang diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

saham,kepemilikan institusional,ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan 

terhadap pemilihan auditor ekternal. Populasi pada perusahaan ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun2013-

2014. Sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling method yang 

berjumlah 40 perusahaan. Sehingga total sampel selama 2013-2104 adalah 80 

perusahaan yang menggunakan data dalam bentuk data pooled cross sectional 

yaitu dengan menggabungkan data cross section dan time serie selama 2 tahun 

berturut-turut. 

Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi logistik, variabel 

independen dalam penelitian ini kepemilikan manajerial, kepemilikan saham, 

kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. 

variabel dependen yang digunakan yaitu pemilihan auditor eksternal yang 

menggunakan variabel dummy. 

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial,kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh secara 

singnifikan terhadap pemilihan auditor ekternal, sedangkan kepemilikan saham 

terbesar dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

auditor eksternal. 

 

Katakunci :Kepemilikan Manajerial, Kepemilkan saham terbesar,Kepemilikan    

Institusional, Dewan Komisaris ,ukuran Perusahaan dan Pemilihan Auditor      

Ekternal 
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INTISARI 

Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik 

perusahaan atau pemilik saham. Tujuan ini dapat di wujudkan dengan 

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga 

saham. Nilai saham yang tinggi menjadi harapan para pemegang saham, sebab 

dengan nilai saham yang tinggi akan menggambarkan keuntungan yang tinggi 

bagi pemegang saham.  

Hasil penelitian yang berbeda-beda mendorong peneliti untuk menegmebangkan 

model yaitu pengujian terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan saham 

terbesar, kepemilikan institusional,dewan komisaris, ukuran perusahaan terhadap 

pemilihan auditor eksternal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui secara lagsung apakah variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan 

institusional,dewan komisaris, ukuran perusahaan terhadap pemilihan auditor 

eksternal. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan lain 

untuk mengambil keputusan apakahan perusahaan harus memliliki auditor 

eksternal serta memberikan gambaran tentang implementasi good corporate 

governancedi dalamperusahaan. 

Populasi pada perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2014. Sampel pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling method yang berjumlah 40 perusahaan. Metode 

analisis data yang digunakan adalah ujiregresi logistic, variabel independen dalam 

penelitian ini kepemilikan manajerial, kepemilikan saham, kepemilikan 

institusioanal, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. variabel dependen 

yang digunakan yaitu pemiliahan auditor eksternal yang menggunakan variabel 

dummy.  

 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial,kepemilikan institusioanal dan dewan komisaris berpengaruh secara 

singnifikan terhadap pemilihan auditor ekternal,sedangkan kepemilikan saham 

terbesar dan kepemiikan institusioanal tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

auditor ekternal. 

  


