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Abstrak 

Every company prefer to obtain clean opinion on their audited financial statement. 

Obtaining clean opinion is valuable for the company's value, because it is expected to 

influence the external interested parties to make business decisions related to the 

company. Our study tried to find out the ability of corporate governance on the 

provision of opinions on the financial statements in Indonesia in the period between 

2004 to 2008. Results of previous studies showed inconsistent results about the ability 

of corporate governance in influencing the performance of the company. Furthermore, 

our results suggested that better governance did not automatically create the company 

better performance 
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PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi telah menghantam Indonesia sejak agustus 1997 merupakan pelajaran 

yang berat bagi Indonesia. Banyak pihak percaya bahwa tata kelola yang buruk 

merupakan faktor pemicu signifikan terjadinya krisis tersebut  (Kurniawan dan 

Indriantoro, 2000). Lebih lanjut, Mardjono (2005) menyatakan bahwa keterpurukan 

Enron dan HH bukan karena bisnis yang buruk, namun namun karena ketidaktepatan 

penerapan  prinsip good corporate governance. Untuk itu, keberadaan tata kelola 

perusahaan terbukti sangat penting  pada berbagai skandal  perusahaan yang 

mengakibatkan  kerugian ekonomi yang besar, risiko yang lebih tinggi dan penurunan 

kepercayaan (Aluscha, 2009).  

Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sebaiknya mengenal apa sebenarnya 

corporate governance atau tata kelola perusahaan. Menurut  Cadbury (1992) dalam 

Ballesta dan Garcı´a-Meca (2005), corporate governance didefinisikan sebagai suatu 

system dimana perusahaan akan dituntun dan dikendalikan. Lebih lanjut Letza et. al. 

(2008) mengungkapkan bahwa menurut pandangan ortodok, tujuan utama  tata kelola 

perusahaan adalah untuk memastikan  spemasok capital memperoleh return atas 

investasi mereka, peningkatan laba,  serta  bisnis memenuhi tanggung jawab social 

mereka. Dengan demikina, keberadaan Good corporate governance  seharusnya 

memberikan kontribusi untuk menjadikan perusahaan lebih baik dengan cara 

melaksanakan tugas mereka yang sejalan dengan kepentingan para pemegang saham, 

jika diindahkan, kerentanan  atau kinerja yang buruk menjadi konsekuensinya 

(Financial Reporting Council, 2008).  

Penerapan corporate governance  tentu akan membawa kemanfaatan  bagi 

perusahaan diantaranya adalah opini audit yang diperoleh perusahaan tersebut. Hal 
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