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ABSTRACT

DETERMINANT ANALYSIS OF AUDIT FEE (EMPIRICAL STUDY OF
MANUFACTURING COMPANY IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 2010-

2014)

By

FATKHUR ROHMAN

This research is purposed for proving the effect of the company characteristics 
(company size, complexity, risk and profitability) and auditor characteristic (audit
tenure and auditor size) to audit fee in manufacturing company in which listed at 
Indonesia Stock Exchange 2010-2014.

The sample in this study were choosen by purposive judgement sampling, so there 
are 88 samples that relevan toward this study. The current study provides further 
evidence connecting variables such as company size, profitability and auditor size
which have been found to have significant relation with the amout of audit fee. 
However, the company complexity, risk company and audit tenure have 
insignificant effect to audit fee.

Keywords: audit fee, company complexity, company risk, company profitability, 
audit tenure, auditor size.



ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN
AUDIT FEE (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2014)

Oleh

FATKHUR ROHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh karakteristik 
perusahaan (ukuran, kompleksitas, resiko dan profitabilitas perusahaan) dan 
karakteristik auditor (audit tenure dan ukuran auditor) terhadap audit fee pada 
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive judgement 
sampling, sebanyak 88 sampel yang relevan untuk penelitian ini. Hasil penelitian 
ini menunjukkan hubungan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan 
dan ukuran auditor ditemukan memiliki hubungan yang signifikan terhadap audit 
fee.  Namun demikian kompleksitas perusahaan, resiko perusahaan dan audit 
tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee.

Kata Kunci: audit fee, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, resiko 
perusahaan, profitabilitas perusahaan, audit tenure, ukuran auditor
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kieso, et al (2007) karakteristik akuntansi adalah pengidentifikasian, 

pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas 

ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan adalah 

sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut 

perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal 

maupun pihak eksternal. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi 

yang berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para 

pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan 

serupa secara rasional. Informasi dalam laporan keuangan juga dapat 

membantu investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai 

lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian 

penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dari hasil penjualan, 

penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Tujuan pelaporan 

keuangan yang terakhir adalah untuk menggambarkan sumber daya ekonomi 

dan sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut dan 

perubahannya. 
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Jasa auditor eksternal tidak dapat dihindari oleh seluruh perusahaan terutama 

perusahaan yang sudah go public dalam penyampaian laporan keuangan 

tahunan yang telah diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK No X.K.2 

tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten dan 

perusahaan publik, bahwa dengan jelas setiap perusahaan yang sudah terdaftar 

di Bursa Efek  wajib melaporkan Laporan Keuangan Perusahaan paling 

lambat bulan ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri 

dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan awal periode 

komparatif dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang 

disampaikan ke Bapepam LK wajib disertai surat keterangan dari akuntan 

(auditor eksternal) dalam rangka audit. Dalam konteks hubungan auditor 

eksternal dengan perusahaan terdapat kepentingan yang berbeda dari segi 

biaya jasa yang dibebankan kepada perusahaan. Menurut Ramzy (1988) 

perusahaan menginginkan bahwa laporan keuangannya diaudit dan penentuan 

biaya dapat rasional, sedangkan auditor harus memberikan jasa audit kepada 

perusahaan dan menetapkan audit fee yang dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan selama proses audit berlangsung sampai selesai. 

 

Permasalahan penentuan audit ini pertama kali muncul pada tahun 1981 

dimana banyak perusahaan yang merasa keberatan dengan penentuan tarif 

audit yang ditetapkan auditor selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 

1981 kenaikan audit fee pertahun mencapai 24%  yang dialami oleh seluruh 

jenis perusahaan, lebih mengejutkan setelah survey yang dilakukan oleh Crew 

(1985) dalam Ramzy (1998) terhadap 12.000 perusahaan di Inggris dimana 
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diantaranya terdapat 7.176 perusahaan manufaktur dan terbukti bahwa setiap 

tahun audit fee yang dibayarkan oleh perusahaan manufaktur meningkat 56 % 

dibandingkan perusahaan dagang dan jasa. Pemerintah Inggris-pun saat itu 

mengambil kebijakan bahwa penentuan audit fee dilakukan saat rapat umum 

pemegang saham.  

 

Penentuan  audit fee di Indonesia telah diatur oleh Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut 

Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008. Isi surat 

keputusan tersebut memberikan  panduan bahwa  audit fee ditentutan 

berdasarkan pertimbangan: 

a. Kebutuhan perusahaan 

b. Tugas dan Tanggung jawab menurut hukum (statutory duties) 

c. Independensi 

d. Tingkat keahlian, Tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan, 

serta kompleksitas pekerjaan 

e. Banyaknya waktu yang diperlukan 

f. Basis penetapan fee yang disepakati. 

Surat keputusan di atas dapat dijadikan acuan bagi kantor akuntan publik di 

Indonesia untuk menentukan audit fee. Dari permasalahan di atas peneliti 

ingin membuktikan apakah faktor-faktor yang ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia cukup dijadikan 

dasar dalam penentuan audit fee. Pengujian dalam penelitian ini akan 

mengajukan beberapa faktor lain diluar surat keputusan diatas. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa variabel yang sering diuji 

pengaruhnya terhadap audit fee adalah ukuran perusahaan. Penelitian Khikia 

(2015) dan Baldacchino et al (2014) menunjukkan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap besaran audit fee yang harus dibayar oleh 

perusahaan. Ukuran perusahaan mempengaruhi besaran audit fee karena 

semakin besar perusahaan yang diaudit, maka semakin banyak pemeriksaan 

yang dilakukan oleh auditor sehingga akan menambah jumlah jam kerja 

pemeriksaan. Pada akhirnya biaya yang dikenakan akan semakin besar. 

Variabel berikutnya adalah kompleksitas perusahaan dimana hasil penelitian 

Khikia (2015) dan Urhoghide dan Izedomi (2015) menunjukkan hubungan 

yang positif. Kompleksitas perusahaan mempengaruhi besaran audit fee 

karena kompleksitas menunjukkan tingkat kesulitan pemeriksaan yang 

dilakukan. Tingkat kerumitan pemeriksaan inilah yang menjadi penyebab 

besarnya audit fee yang dikenakan kepada perusahaan. 

Resiko perusahaan juga seringkali diuji pengaruhnya terdadap audit fee, 

seperti Penelitian Simunic (1980) menunjukkan hasil yang positif. Ketika 

melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memiliki resiko keuangan, 

maka auditor akan sangat berhati-hati dan menambah jumlah pemeriksaan 

yang dilakukan agar opini yang diberikan sesuai dengan kondisi perusahaan. 

Dengan adanya resiko inilah auditor membebankan audit fee yang lebih besar. 

Penelitian Kikhia (2015), Baldacchino et al (2014) serta Urhoghide dan 

Izedomi (2015) menunjukkan pengaruh yang positif profitabilitas terhadap 

audit fee. Pemeriksaan yang sangat cermat harus dilakukan oleh auditor 

terhadap laba yang tinggi di perusahaan karena rentan terhadap kecurangan, 
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manipulasi dan salah saji. Oleh karenanya tingginya profitabilitas perusahaan 

akan memicu pembebanan audit fee yang tinggi pula. 

Audit Tenure diuji dalam penelitian Urhoghide dan Izedomi (2015) dan 

menunjukkan hasil positif walaupun penelitian Khikia menunjukkan tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap penentuan audit fee. Audit Tenure 

mempengaruhi audit fee karena jika perusaahaan menggunakan KAP yang 

baru maka akan dilakukan pemeriksaan dan mengenali terlebih dahulu 

karakteristik perusahaan. Sehingga pada akhirnya dibutuhkan tambahan 

waktu dalam pemeriksaan perusahaan. Variabel Ukuran auditor juga banyak 

diuji di berbagai penelitian, seperti dalam Khikia (2015), Urhoghide dan 

Izedomi (2015), Ulhaq dan Leghari (2015) menunjukkan pengaruh positif 

terhadap audit fee. Ukuran auditor mempengaruhi audit fee karena berkaitan 

dengan reputasi dan pengalaman yang dimiliki oleh KAP dalam memeriksa 

laporan keuangan perusahaan. 

 

Penelitian ini dimodifikasi dari penelitian Kikhia (2015) yang berjudul: 

Determination of Audit Fee: Evidence from Jordan yang membagi faktor-

faktor audit fee menjadi dua kriteria. Kriteria pertama adalah karakter 

perusahaan yang terdiri dari Ukuran perusahaan , Kompleksitas perusahaan, 

Resiko perusahaan dan Profitabilitas perusahaan. Kriteria yang kedua adalah 

karakter Auditor yang terdiri dari audit tenure  dan Ukuran Auditor. Peneliti 

memilih menggunakan sektor manufaktur karena lebih banyak yang 

mengungkapan audit fee dibandingkan sektor lainnya. Selanjutnya, penelitian 

dilakukan di Indonesia untuk menguji hasil pada subjek yang berbeda dari 
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sebelumnya di Yordania. Serta Penyempurnaan periode pelaporan menjadi 

2010-2014 dari penelitian sebelumnya tahun 2010-2012. 

 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Audit Fee (Studi empiris 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014)”. 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah terdiri dari: 

a. Apakah karakteristik perusahaan (ukuran, kompleksitas , resiko dan 

profitabilitas perusahaan) berpengaruh positif terhadap audit fee? 

b. Apakah karakteristik auditor (audit tenure dan ukuran auditor) 

berpengaruh positif terhadap audit fee? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas peneliti membatasi pada hal-

hal tertentu yakni untuk menganalisis faktor-faktor seperti ukuran 

perusahaan, kompleksitas perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, audit tenure dan ukuran auditor yang disebut variabel 

independen berpengaruh terhadap penentuan audit fee yang disebut 

variabel dependen. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuktikan: 

a. Karakteristik perusahaan (ukuran, kompleksitas, resiko dan profitabilitas 

perusahaan) berpengaruh positif terhadap audit fee. 

b. Karakteristik auditor (audit tenure dan ukuran auditor) berpengaruh positif 

terhadap audit fee. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahun 

akuntansi terutama ilmu yang berkaitan dengan audit fee. Peneliti juga 

berharap penelitian ini dapat mengkonfirmasi dan dijadikan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat rujukan dalam analisa ukuran perusahaan, 

kompleksitas perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas perusahaan, 

audit tenure dan ukuran auditor berpengaruh terhadap penentuan audit 

fee yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam estimasi audit fee 

sebelum perikatan audit. 

 

Penelitian dapat menunjang bukti untuk mengetahui perkembangan 

akuntansi dari tahun ke tahun mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

kompleksitas perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas perusahaan, 

audit tenure dan ukuran auditor terhadap audit fee. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

 Teori Agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling tahun 

1976 yang menyatakan teori agensi adalah hubungan kontraktual antara 

pihak pemilik modal (principal) dengan pihak lain (agent) untuk 

melaksanakan kegiatan operasional perusahaan atas nama pemilik modal. 

Hubungan kontraktual tersebut menyatakan bahwa principal menyerahkan 

kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Permasalahan agensi 

muncul karena kurangnya kepercayaan principal kepada agen akibat 

informasi yang asimetris serta perbedaan motif kedua belah pihak.  

 Godfrey, et al (2010) menjelaskan perbedaan kepentingan principal dan 

agent akhirnya memicu timbulnya agency cost. Salah satu contoh agency 

cost adalah biaya monitoring yang digunakan untuk mengukur, 

mengobservasi dan mengontrol perilaku agen. Audit fee adalah contoh biaya 

monitoring. Terdapat dua fungsi utama audit yakni mendeteksi 

ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan membatasi 
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Faktor yang mempengaruhi audit fee 

Faktor Terkait 

Auditor 

Faktor Terkait 

Perusahaan 

Faktor Umum 

praktek discretionary accounting oleh agen (Ng, 1978). Sejalan dengan teori 

ini Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan bahwa audit yang efisien 

ketika auditor kompeten dan independen. Salah satu karakteristik auditor 

yang independen adalah penentuan audit fee yang tepat saat melakukan 

perikatan dengan kliennya. 

2.1.2. Audit Fee Model 

Audit Fee Model pertama kali dikenalkan oleh Simunic (1980) dan 

dikembangkan oleh Ramzy (1988)  di mana model ini mengklasifikasikan 

faktor audit fee menurut karakteristik perusahaan, karakteristik auditor dan 

faktor umum. 

Gambar 2.1 Audit Fee Model 

 

 

 

 

 

a. Faktor Terkait Auditor 

Jumlah staf yang terlibat dalam proses audit, pengetahuan, pengalaman, 

dan keahlian yang dimiliki auditor, fasilitas yang digunakan dari 

perusahaan auditor dan juga reputasi auditor dapat dijadikan penentu audit 

fee. 
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b. Faktor Terkait Perusahaan 

Ukuran perusahaan , jenis bisnis, kualitas sistem pengendalian internal 

perusahaan, nilai jasa yang diminta perusahaan, kemampuan membayar 

perusahaan (solvabilitas), periode akhir pembukuan dan reputasi 

perusahaan merupakan penentuan audit fee. 

 

c. Faktor-Faktor Umum 

Kondisi pasar jasa audit, inflasi dan peraturan pemerintah dapat 

berpengaruh terhadap penentuan audit fee dalam konteks ini. Berdasarkan 

Audit Fee Model di atas pembagian faktor-faktor penentu audit fee akan 

dilakukan berdasarkan karakteristik auditor dan karakteristik perusahaan. 

Faktor terkait auditor terdiri dari audit tenure dan ukuran auditor. 

Sedangkan faktor terkait perusahaan terdiri dari ukuran, kompleksitas, 

resiko, dan profitabilitas perusahaan.  

 

2.1.3 Audit Fee 

Amba dan Alhajeri (2015) mendefinisikan audit fee adalah biaya yang 

akan di bayar oleh perusahaan kepada auditor eksternal terkait pekerjaan 

audit dan assurance services. Menurut Agoes (2011) Besaran audit fee  

dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas 

penugasan, kompleksitas  jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang 

bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. 
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2.1.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan pertimbangan terpenting dalam penentuan 

audit fee Kikhia (2015). Semakin banyak waktu yang dibutuhkan terkait 

objek yang harus diperika lebih banyak akan menjadi penentu utama 

dalam penetapan audit fee. Menurut model penentu audit fee yang 

dikemukakan oleh Ramzy (1988) dinyatakan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan faktor yang paling dominan dalam penentuan audit fee. Model 

tersebut juga mengemukakan ukuran perusahaan digolongkan dalam 

faktor penentu yang mempengaruhi penentuan audit fee secara langsung, 

hal ini karena sifat dari ukuran perusahaan terhadap pekerjaan audit adalah 

semakin besar perusahaan, akan menambah jumlah jam kerja yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian proses audt. 

 

2.1.5 Kompleksitas Perusahaan 

Kompleksitas perusahaan merupakan faktor lain yang mempengaruhi 

lamanya waktu yang digunakan selama pelaksanaan audit, karena syarat-

syarat audit tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas perikatan 

audit. Oleh karenanya perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang lebih 

tinggi akan dikenakan fee yang lebih tinggi (Simunic, 1980). Dalam model 

penentuan audit fee Ramzy (1988), dikemukakan bahwa kompleksitas 

perusahaan dapat mempengaruhi penentuan audit fee secara langsung. 

Semakin tinggi tingkat kompleksitas perusahaan, maka akan semakin 

besar usaha yang harus dilakukan oleh auditor dalam memeriksa laporan 
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keuangan demi mendapatkan opini audit.  

2.1.6 Resiko Perusahaan 

Tingkat resiko dalam pelaksaan audit dapat dipertimbangkan dalam 

penentuan audit fee, karena hal itu berkaitan dengan tanggung jawab 

auditor. Lebih tinggi resiko dalam pelaksanaan audit berarti lebih besar 

tanggung jawab yang mana merupakan suatu hal yang wajar agar 

ditetapkan lebih tinggi audit fee. Penelitian Sun and Liu (2011) dalam 

Kikhia 2015, menunjukan hasil bahwa semakin tinggi resiko audit maka 

akan menuntut dilakukannya usaha yang lebih besar dalam melakukan 

pengujian, dan penerapan prosedur yang lebih efektif. 

 

2.1.7 Profitabilitas Perusahaan 

Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi akan membayar lebih 

banyak audit fee kepada auditor eksternal untuk melihat bukti bahwa lebih 

tinggi laba maka dituntut keakuratan tes yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi pendapatan dan beban, sehingga pelaksanaan audit 

membutuhkan waktu yang lebih banyak . (Baldacchino et al, 2014) 

2.1.8  Audit Tenure 

Belen et al, (2014) dalam Kikhia (2015) penelitiannya menunjukkan audit 

tenure berpengaruh terhadap opini audit dimana jika perusahaan 

memutuskan untuk melakukan pergantian perikatan dengan KAP diyakini 

dapat dikenakan audit fee yang lebih besar dikarenakan KAP baru akan 
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berusaha untuk mengenal jenis dan karakteristik perusahaan yang 

membutuhkan tambahan jam kerja dibandingkan jika tetap pada KAP 

yang telah mengaudit tahun lalu. Bedard and Johnstone (2010) dalam 

Kikhia (2015) menguji bahwa terdapat hubungan antara audit tenure, 

perencanaan audit dan audit fee. 

2.2.9  Ukuran Auditor 

Baldacchino et al, 2014 menunjukkan adanya hubungan antara ukuran 

auditor dengan audit fee yang ditetapkan studi di Lebanon. Pada 

umumnya skala besar kecilnya dari Big Four dan Non-Big Four. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Auditor Big Four menguasai 

kebutuhan akan jasa audit pada perusahaan besar karena reputasinya. 

Sehingga audit fee KAP Big Four lebih tinggi dari pada auditor Non-Big 

Four. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Hassan Yahia 

Kikhia (2015) 

Determinants of Audit 

Fees: Evidence from 

Jordan 

Ukuran perusahaan, Tingkat 

profitabilitas, Ukuran auditor, 

Kompleksitas perusahaan dan Jenis 

Industri secara signifikan 

berpengaruh positive terhadap 

penentuan audit fee, sedangkan 

resiko perusahaan signifikan 

berpengaruh negatif dan Audit 

Tenure tidak signifikan berpengaruh 

terhadap penentuan audit fee. 

Raymond 

Immanuel 

(2014) 

Analisis Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi 

Penetapan Audit Fee 

(Studi Empirik 

Perusahan Manufaktur 

yang Listing BEI 

Tahun 2011-2013) 

Ukuran perusahaan perusahaan, 

Jumlah Anak perusahaan, Ukuran 

KAP berpengaruh signifikan 

terhadap Penentuan Audit fee 

sedangkan Kepemilikan dan 

Earnings management tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

penentuan audit fee. 
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Baldacchino et 

al (2014) 

Factors Influencing 

External Audit Fees in 

Malta 

Ukuran perusahaan, Kompleksitas , 

Profitabilitas, Ukuran Auditor 

menunjukkan hubungan yang 

positif terhadap penenuan Audit 

Fee. Sedangkan Hubungan negatif 

antara variabel  Resiko perusahaan 

dan Audit Report Lag terhadap 

Audit Fee. 

Urhoghide dan 

Izedonmi  

( 2015) 

An Empirical 

Investigation of Audit 

Fee Determinants in  

Nigeria 

Hubungan positif ditunjukkan oleh 

variabel Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, Kompleksitas, 

Industri, Tipe Auditor, International 

link, GCG terhadap Audit Fee. 

Hubungan negatif antara Tenure 

dengan Audit Fee. Sedangkan tahun 

buku akuntansi tidak 

mempengaruhi Audit Fee. 
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Ulhaq dan 

Leghari (2015) 

Determinants of Audit 

Fee in Pakistan 

Ukuran perusahaan, Kompleksitas, 

Ukuran Auditor terbukti secara 

empiris mempengaruhi Audit Fee. 

Sedangkan Resiko perusahaan dan 

Audit Fee memiliki hubungan 

negatif. 

Ramzy, 1988 Determinants of Audit 

Fee, An Analitycal 

Study 

Pengaruh positif variabel Ukuran 

perusahaan dan Kompleksitas 

terhadap Audit Fee.  

Shammari et al  

(2008) 

Determinats of Audit 

Fee in Kuwait 

Ukuran perusahaan dan 

Kompleksitas terbukti 

mempengaruhi penentuan Audit 

Fee. Sedangkan Resiko perusahaan, 

Profitabilitas, Jenis Industri dan 

Ukuran Auditor tidak 

mempengaruhi penentuan Audit 

Fee. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

H1 (+) Ukuran perusahaan  

(X1) 

Kompleksitas 

perusahaan (X2) 

Resiko perusahaan 

(X3) 

Audit Fee 

(Y) 

Profitabilitas 

perusahaan 

(X4) 

Audit Tenure 

(X5) 

Ukuran Auditor 

(X6) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 

H6 (+) 
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 2.4 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian ini terdiri dari: 

2.4.1 Karakteristik Perusahaan 

2.4.1.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Fee 

Penelitian terdahulu seperti Simunic (1980), Kikhia (2015), Ramzy (1988), 

Baldacchino et al, (2014) dan Urhoghide dan Izedonmi (2015) menunjukkan 

bahwa Ukuran perusahaan menjadi faktor utama dalam penentua Audit Fee 

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak pemeriksaan 

yang akan dilakukan oleh auditor untuk memastikan tidak ada salah saji yang 

material dalam laporan keuangan perusahaan. Jika semakin banyaknya 

pemeriksaan yang dilakukan maka  jika jam kerja yang diperlukan akan 

semakin banyak. Pertambahan jam kerja inilah yang akan mengakibatkan 

pembebanan  audit fee yang semakin besar kepada perusahaan. Maka, dalam 

penelitian ini terdapat hipotesis: 

H1= Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit fee 

 

2.4.1.2 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap Audit Fee 

Terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh kompleksitas perusahaan 

terhadap  penentuan Audit Fee, Hubungan positif ditunjukkan pada penelitian 

Baldacchino et al (2014), Basiodis and fifi (2004), Ramzy (1988) dan 

Shammari et al (2008). Namun Firth (1985) dalam Hammari (2008) 

dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kompleksitas perusahaan dengan 

Audit Fee. 
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Peneliti mengambil variabel kompleksitas perusahaan disebabkan hubungan 

pekerjaan audit terhadap tingkat kesulitan dan kerumitan yang dihadapi setiap 

auditor dalam pemeriksaan tidak terelakkan. Salah satu pengukuran 

kompleksitas yang paling umum digunakan dalam penelitian sebelumnya 

adalah berdasarkan besarnya  piutang dan persediaan. Diyakini bahwa dengan 

besarnya piutang dan persediaan perusaahan menunjukkan semakin kompleks 

dan rumit pemeriksaan yang dihadapi auditor. Kerumitan tersebut dilihat dari 

banyaknya prosedur yang harus dilakukan untuk memeriksa kewajaran 

piutang dan persediaan. Selain itu juga kompleksnya piutang dan persediaan 

karena piutang adanya peluang bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih dan 

begitupun persediaan yang memiliki peluang tidak terjual maupun rusak. 

Semakin banyaknya pemeriksaan yang harus dilakukan tersebut memicu audit 

fee yang semakin besar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

mengajukan hipotesis: 

H2= Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap audit fee 

 

2.4.1.3 Pengaruh Resiko Perusahaan Terhadap Audit Fee 

Perbedaan hasil ditunjukkan tentang pengaruh resiko perusahaan dengan audit 

fee. Dalam penelitian Francis and Stokes (1986) dalam Shammari et al (2008) 

menunjukkan pengaruh positif resiko perusahaan akan mempengaruhi 

perusahaan. Sedangkan  dalam penelitian Kikhia (2015) pengaruh resiko 

perusahaan negatif, bahkan dalam penelitian  Shammari et al (2008) 

menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap audit fee. 
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Variabel resiko diyakini memiliki pengaruh terhadap penentuan audit fee, hal 

ini karena ketika auditor menghadapi perusahaan yang memiliki resiko 

keuangan akan berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan sampai hasil akhir 

pada pemberian opini audit. Hasil audit ini juga akan mempengaruhi 

pembuatan keputusan beberapa pihak yang membutuhkan analisa mendalam. 

Ketika diketahui perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi, maka  

auditor akan sangat berhati-hati atau bahkan menambah pemeriksaan untuk 

menghasilkan hasil yang akurat. Dengan bertambahnya pemeriksaan ini, 

tentunya akan menambah jumlah jam kerja auditor yang kemudian akan 

mempengaruhi audit fee.. Oleh karenanya, peneliti mengajukan hipotesis 

ketiga sebagai berikut: 

H3= Resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap audit fee 

 

2.4.1.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit Fee 

Terdapat perbedaan hasil pada beberapa penelitian mengenai variabel ini, 

pada penelitan  kikhia (2015),  Baldacchino et al (2014), Basiodis dan fifi 

(2004) dan  Urhoghide dan Izedonmi (2015) menunjukkan pengaruh positif 

terhadap audit fee.  Sedangkan penelitian  Simunic (1980) dan  Shammari et al 

(2008) hasilnya tidak ada pengaruh. 

 

Profitabilitas merupakan faktor penting terhadap penentuan audit fee yang 

dibebankan kepada perusahaan. Masalahnya profitablitas merupakan unsur 

yang sangat rentan terjadinya salah saji maupun kecurangan. Motif 
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perusahaan pada umumnya adalah menunjukkan kinerja keuangan yang baik 

dalam menghasilkan laba demi tujuan untuk menarik investor. Berangkat dari 

kondisi tersebut pemeriksaan yang cermat harus dilakukan terhadap 

perusahaan yang melaporkan laba tinggi bahkan perlu dilakukan pemeriksaan 

tambahan untuk melacak jika terdapat salah saji dan kecurangan. Hal inilah 

yang melatarbelakangi beberapa penelitian sebelumnya menggunakan 

profitabilitas sebagai varibelnya. Perbedaan hasil inilah yang membuat 

peneliti ingin mengambil profitabilitas sebagai variabel dan menyusun 

hipotesis sebagai berikut: 

H4= Profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit fee 

 

2.4.2 Karakteristik Auditor 

2.4.2.1 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Audit Fee 

Dalam penelitian Urhoghige dan Izedonmi (2015) menunjukkan pengaruh 

yang positif pengaruh tenure terhadap penentuan audit fee. Sedangkan 

penelitian lain seperti Simunic (1980) dan Kikhia (2015) menunjukkan tidak 

ada pengaruh yang signifikan. 

 

Pergantian Auditor dapat mengakibatkan perusahaan harus membayar audit 

fee yang lebih tinggi dibanding jika tidak melakukan pergantian auditor. Biaya 

yang lebih tinggi ini terjadi akibat auditor harus mengenali terlebih dahulu 

karakteristik perusahaan yang baru saja ditanganinya. Hal ini akan 

membutuhkan tambahan waktu untuk melewati tahap tersebut. Jika tidak 

melakukan pergantian auditor, maka tidak diperlukan adanya tambahan waktu 
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dalam pengenalan awal perusahaan dan tambahan biaya tidak diperlukan. 

Hasil yang berbeda di beberapa penelitian memotivasi peneliti ingin menguji 

pengaruh variabel ini.. Dari latar belakang di atas, peneliti mengaukan 

hipotesis: 

H5= Audit tenure berpengaruh positif terhadap audit fee 

 

2.4.2.2 Pengaruh Ukuran Auditor Terhadap Audit Fee 

Penelitian sebelumnya juga hasilnya berbeda terkait variabel ini, dalam 

penelitian Kikhia (2015), Ulhaq dan Leghari (2015), Urhoghide dan Izedonmi 

(2015) dan Baldacchino et al (2014) menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap penentuan audit fee. Sedangkan dalam penelitian Simunic (1980) 

hubungan ukuran auditor dan audit fee adalah negatif,  dalam penelitian 

Titshabona (2014) dan Shammari et al (2008) hasilnya tidak signifikan. 

 

Ukuran Auditor banyak diteliti khususnya dikaitkan dengan reputasi auditor 

tenama yakni Big Four. Semakin besar Ukuran auditor perusahaan, maka 

audit fee yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan lebih tinggi. Hal ini 

karena reputasi yang baik selama ini.  Oleh karena itu peneliti ingin 

mengajukan hipotesis: 

H6= Ukuran auditor berpengaruh positif terhadap audit fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah audit fee, sedangkan 

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran 

perusahaan, kompleksitas perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, audit tenure dan ukuran auditor. 

 

3.1.2 Definisi Operasional 

3.1.2.1 Audit Fee 

Pengakuan audit fee di Indonesia masih bersifat suka rela untuk dilaporkan 

dalam laporan keuangan dan peneliti akan menggunakan proksi jumlah 

audit fee yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya 

audit fee akan dilambangkan AUFEE sesuai dengan penelitian Kusharyanti 

(2012)  pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut: 

  

 

Sumber: Kusharyanti 2012. Vol 16. No 1 Hal 147-160 

AUFEE = Ln Audit Fee 
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3.1.2.2 Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan ditinjau berdasarkan total aset 

perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Kikhia (2015) dapat diukur 

melalui total aset. Alasan penetapan fee yang lebih besar terhadap 

perusahaan besar karena ketika mengaudit laporan keuangannya terdapat 

lebih besar nilai aset perusahaan sehingga membutuhkan waktu yang 

lebih lama dibandingkan ketika mengaudit perusahaan skala kecil. 

Ukuran perusahaan selanjutnya dilambangkan dengan  ASST. penelitian 

ini, proxi variabel ukuran perusahaan menggunakan rumus berikut: 

 

 

Sumber: Khikia 2015. Vol 1 No 1 Hal 42-53 

 

3.1.2.3 Kompleksitas Perusahaan 

Variabel kompleksitas perusahaan berdasarkan penelitian Basidous dan fifi 

(2004) dan Kikhia (2015). Kompleksitas perusahaan akan dilambangkan 

KOMP. Maka dalam penelitian ini kompleksitas perusahaan menggunakan 

proxi perbandingan jumlah piutang dan persediaan dengan total aset 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Khikia 2015. Vol 1 No 1 Hal 42-53 

ASST = Ln Total Aset 

KOMP = Jumlah Piutang + Persediaan 

Total Aset 
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3.1.2.4 Resiko Perusahaan 

Resiko perusahaan akan diukur berdasarkan model kebangkrutan Altman 

(1968) dengan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

X1= Working Capital/Total asset 

X2= Retained Earning/Total Asset 

X3=Earning Before Interest and Tax / Total asset 

X4= Market Value Equity / Book Value of Total Debt  

X5= Sales/Total Sales 

Z=Overall index 

 

Hasil Model: 

Jika nilai model > 2,99 maka berarti kondisi perusahaan sangat baik. Jika 

nilai model antara 1,81 dan 2,99 maka perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan namun masih dapat diselamatkan. Sedangkan jika nilainya 

<1,81, maka peusahaan diprediksi akan bangkrut. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini digunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

Sumber: Altman 1968.Vol 23 No 4 Hal 589-609 

 

 

Z= 0,012X1 + 0,014X2 + 0,33X3 + 0,006X4 + 0,999X5 

RISK= 

Z > 2,99 akan diberikan nilai 1 

1,81<Z<2,99 akan diberikan nilai 2 

Z <1,81 akan diiberikan nilai 3 
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3.1.2.5 Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas akan diukur berdasarkan rasio likuiditas di laporan keuangan 

perusahaan. Profitabilitas akan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba setiap periode akuntansi. Auditor juga harus 

memastikan bahwa profitabilitas perusahaan sudah tepat. Semakin besar 

profit perusahaan, maka auditor juga harus semakin teliti memeriksa akun-

akun terkait laba perusahaan. Seperti pada penelitian Kikhia (2015) proxi 

profitabilitas akan menggunaka rasio Return on Asset. Selanjutnya 

Profitabilitas akan dilambangkan PROFIT. 

 

 

Sumber: Arens dkk. 2006.Auditing dan Jasa Assurance 

 

3.1.2.6  Audit Tenure 

Variabel audit tenure didasarkan pada penelitian Kikhia (2015) dimana 

ketika perusahaan mengalami pergantian auditor, maka sang auditor akan 

memulai mengenali karakteristik perusahaan yang mengakibatkan 

pemeriksaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pemeriksaan 

jika dilakukan oleh auditor yang pernah memeriksa perusahaan tersebut. 

Hal inilah yang manjadi alasan ketika mengalami pergantian auditor, 

maka perusahaan dibebankan biaya yang lebih tinggi dibandingkan jika 

tidak melakukan pergantian auditor. Selanjutnya audit tenure akan 

dilambangkan dengan TENURE. Variabel audit tenure dalam penelitian 

ini menggunakan proxi dummy dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

PROFIT = Laba Bersih Sebelum Pajak 

     Total Aset 
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Sumber: Khikia 2015. Vol 1 No 1 Hal 42-53 

3.1.2.7  Ukuran Auditor 

Ukuran auditor akan diukur melalui penggolongan auditor ke dalam big 

four atau bukan. Ukuran auditor akan dilambangkan dengan BIGFOUR. 

Sesuai sengan penelitian Kikhia (2015) ukuran auditor menngunakan 

proxi dummy dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Khikia 2015. Vol 1 No 1 Hal 42-53 

3.2 Sampel dan Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Sampel dipilih dengan metode 

purposive judgement sampling seperti penelitian Immanuel (2014) dengan 

kriteria-kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2010-2014 dan mengungkapkan audit fee.  

2. Tidak mengalami delisting selama periode pengamatan dan perusahaan 

menyajikan laporan keuangan secara berkelanjutan selama periode 

penelitian.  

3. Data yang dibutuhkan tersedia dalam laporan keuangan perusahaan 

TENURE= Variabel Dummy 

 0=Tidak melakukan pergantian auditor  

1=melakukan pergantian auditor 

BIGFOUR= Variabel Dummy 

 0=Selain Big Four  

1=Big Four 
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tersebut.  

4. Menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 

independen pada tahun 2010-2014.  

5. Jika laporan keuangan dilaporkan dalam mata uang asing, maka akan 

ditranslasikan menggunakan kurs tengah BI tahun tersebut. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

seluruh data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber 

data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. 

Data-data tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. 

 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan 

selanjutnya dianalisis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas 

perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas perusahaan, opini audit 

tahun lalu, audit tenure, ukuran auditor, dan audit fee. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas pada model regresi digunakan 

untuk menguji apakah nilai  residual yang dihasilkan dari regresi 

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa uji 

normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal 

pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual atau 

dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. 

1. Metode Grafik : Melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada  

grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual. Sebagai 

dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis 

dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.  

2. Metode uji One Sample Kolmogorov-Smirnov : Digunakan untuk  

mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, 

poission, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui 

apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual 

berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013), dalam menentukan ada tidaknya 

multikolinieritas, dapat juga digunakan cara lain, yaitu dengan:  

1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik (a).  
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2. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan 

buku kuadrat.  

 Nilai tolerance (a) dan variance inflation factor (VIF) ditentukan sebagai 

berikut:  

1. Besar nilai tolerance (a) : a = 0,1 

2. Besar nilai variance inflation factor (VIF) : VIF = 10  

 Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung < 0,1 dan VIF 

hitung > 10. Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika a 

hitung > 0,1 dan VIF < 10 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Autokorelasi merupakan korelasi 

antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) sebagai berikut:  

1. 0< d < dl maka ditolak, karena tidak ada autokorelasi positif 

2. dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada keputusan artinya Tidak ada autokorelasi 

positif 

3. 4- dl < d < 4, maka ditolak karena tidak ada autokorelasi negatif. 

4. 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, maka tidak ada keputusan  karena tidak ada 

autokorelasi negatif. 

5. du < d < 4 – du, maka diterima, artinya tidak ada autokorelasi positif 

maupun negatif . 
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Maka hasil uji autokorelasi harus memenuhi kriteria kelima agar dapat 

dinyatakan bahwa model bebas dari autokorelasi positif maupun negatif. 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi linier berganda perlu juga diuji mengenai sama 

atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi 

yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi 

homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama berbeda disebut terjadi 

heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  

 Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik 

scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas 

(sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan 

variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil). Homoskedastisitas terjadi 

jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan 

SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada 

sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Sedangkan 

heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai 

pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Regresi Berganda 

Uji Regresi berganda digunakan karena variabel independen dalam 

penelitian ini lebih dari satu dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh 

setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan 
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Yamin dan Kurniawan (2009) uji regresi berganda akan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

AUFEE = α + +β1 ( lnASST) + β2 (KOMP) + β3 (RISK) + β4 

(PROFIT)  + β5 (OPINI)+β6 (KAP)+β7 (BIGFOUR)+ε 

Keterangan: 

AUFEE = Audit Fee 

β1 =Koefisien 

lnASST = Ukuran perusahaan 

KOMP = Kompleksitas perusahaan 

RISK = Resiko perusahaan 

PROFIT = Profitabilitas 

OPINI =Opini Audit Tahun Lalu 

TENURE = Audit Tenure 

BIGFOUR = Ukuran Auditor 

ε = Error 

3.5.3.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol  dan satu . Jika nilai R mendekati 

nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013). 
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3.5.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi 

Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan statistik F dengan 

membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel 

serta membandingkan nilai signifikansi. Bila nilai F hitung lebih besar 

daripada nilai F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Model regresi dinyatakan layak jika nilai signifikansi ≤ 0,05, 

jika sebaliknya maka model regresi dinyatakan tidak layak (Ghozali, 

2013). 

3.5.3.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini menguji pengaruh masing-masing variabel ukuran 

perusahaan, kompleksitas perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, audit tenure dan ukuran auditor, secara individu terhadap 

audit fee menggunakan uji signifikan parameter individual (uji t). Unji 

statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan nilai t 

menurut tabel. Apabila nilai t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan 

nilai t menurut tabel, maka kita menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa setiap variabel – variabel independen secara individu 

mempengaruhi variabel dependen. Signifikansi setiap variabel independen 

harus ≤ 0,05. Jika nilai signifikansi variabel ≤ 0,05 maka variabel 

independen dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 maka variabel independen 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh karakteristik 

perusahaan (ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, resiko 

perusahaan dan profitabilitas perusahaan) dan karakteristik auditor (audit 

tenure dan ukuran auditor) terhadap audit fee. Hasil pengujian menunjukkan 

ukuran dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap audit fee. Hal ini 

karena kedua variabel akan mengharuskan auditor untuk melakukan 

prosedur pemeriksaan yang mendalam sehingga menambah jam kerja 

pemeriksaan dan akhirnya pembebanan audit fee meningkat.  

Sedangkan variabel kompleksitas perusahaan terbukti tidak berpengaruh 

karena seharusnya pengukurannya seharusnya berdasarkan resiko inheren. 

Resiko perusahaan terbukti tidak signifikan karena yang lebih berpengaruh 

adalah berdasarkan resiko audit. Audit tenure yang terbukti tidak 

berpengaruh signifikan karena peraturan rotasi Bapepam LK yang sangat 

dimanfaat oleh perusahaan sehingga pergatian KAP dilakukan setelah jatuh 

tempo. Namun Hasil signifikan pada variabel ukuran auditor yang berarti 

bahwa KAP yang berafiliasi dengan Big Four membebankan audit fee yang 
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lebih tinggi. Reputasi yang baik merupakan penyebab KAP yang berafiliasi 

dengan Big Four membebankan audit fee yang lebih tinggi. 

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

5.2.1 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur. 

2. Sampel pada penelitian masih terbatas karena masih banyak 

perusahaan yang tidak melaporkan audit fee yang dibayarkan 

kepada auditor. 

3. Peneliti hanya mengamati pada lima tahun periode dari 2010-2014. 

4. Variabel yang diteliti hanya enam variabel yaitu ukuran perusahaan, 

kompleksitas perusahaan, resiko perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, audit tenure dan ukuran auditor. 

 

5.2.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang diajukan 

untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Kantor Akuntan Publik sebagai objek penelitian 

sehingga hasil benar-benar mencerminkan dasar penentuan audit fee. 

2. Menggunakan variabel resiko audit karena faktor ini adalah faktor 

utama dalam penentuan ruang lingkup audit dan audit fee. 

3. Menggunakan KAP yang berafiliasi dengan asing dan KAP yang 

tidak berafiliasi dengan asing sebagai proksi untuk ukuran auditor 

sesuai dengan UU no 5 tahun 2011. 
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4. Menggunakan sampel perusahaan di sektor industri lain agar dapat 

menguji pengaruh faktor audit fee pada sektor industri lain. 

5. Sampel yang digunakan pada penelitian selanjutnya diharapkan lebih 

banyak seiring perusahaan yang dewasa ini mulai sadar pentingnya 

melaporkan audit fee secara sukarela serta menambah jumlah tahun 

pengamatan. 
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