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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang sudah go public diwajibkan mempublikasikan laporan 

keuangananya secara terbuka kepada public. Laporan keuangan ini dipergunakan 

oleh berbagai kalangan sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan bagi 

para stakeholder seperti investor, kreditor, manajemen maupun masyarakat. Para 

stakeholder menuntut agar laporan keuangan menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya terjadi dan terbebas dari salah saji material agar tidak menyesatkan 

dalam mengambil keputusan oleh karena itu laporan keuangan perlu diaudit oleh 

lembaga independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dinilai 

kualitasnya. Akuntan publik merupakan jasa professional, oleh karena itu sesuai 

undang-undang Republik Indonesia No 5 tahun 2011 tentang akuntan publik, 

akuntan publik berhak memperoleh imbalan jasa (fee) sebagai imbalan atas jasa 

audit yang diberikan terhadap perusahaan. Fee audit merupakan biaya yang 

dibebankan oleh auditor untuk proses audit laporan keuangan dari kliennya.  

Masalah berkaitan dengan fee audit terjadi di Jepang pada perusahaan 

Toshiba (sumber : https://akuntansiterapan.com/2015/07/22/toshiba-accounting-

scandal-runtuhnya-etika-bangsa-jepang-yang-sangat-diagungkan-itu). Masalah ini 

bermula atas inisiatif Perdana Menteri Abe yang menginginkan transparasi bagi 

perusahaan-perusahaan Jepang dalam menarik lebih banyak investor asing. 

Toshiba dalam menyanggupi hal ini menyewa panel independen yaitu akuntan 
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dan pengacara untuk menyilidiki perusahaanya, ternyata  dalam laporan yang 

diterbitkan oleh panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah 

berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar  ¥151,8 

miliar sejak tahun 2008. Hal ini terjadi dikarenakan target yang besar sebelum 

akhir tahun sehingga menyebabkan kepala unit bisnis untuk mempercantik 

laporan keuangannya dengan penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus-

menerus. Akibatnya CEO Toshiba, Hisao Tanaka mengundurkan diri dan 

keesokan harinya disusul oleh Norio Sasaki wakil CEO Toshiba. Panel 

independen tersebut mengatakan bahwa kedua CEO tersebut tidak mungkin tidak 

tahu atas praktik mempercantik laporan keuangan ini dan hal ini pasti dilakukan 

dengan sistematis dan disengaja. 

Kasus Toshiba membuat pertanyaan dikalangan ahli akuntansi tentang 

rendahnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan jepang terhadap auditornya 

(sumber : http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting-auditor-

idUSKCN0Q32OY20150729) dimana jika biaya audit rendah berarti mereka tidak 

memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan Toshiba, 

apalagi jika penyimpangan akuntansi terjadi dengan keterlibatan manajemen 

puncak sehingga tingkat deteksi menjadi lebih sulit .   "Salah satu masalah yang 

terjadi  di Jepang adalah biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah 

dibandingkan dengan rata-rata internasional," kata Robert Medd, seorang partner 

di GMT Penelitian di Hong Kong.  Biaya dapat memberikan proxy kasar dalam 

menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan biaya audit dapat dijadikan 

proporsi dalam pendapatan perusahaan.  
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Sebuah analisis oleh GMT lebih dari 2.330 perusahaan  Jepang yang 

terdaftar dengan penjualan $ 500 juta atau lebih membayar auditor mereka rata-

rata 3,2 basis poin dari omset, sedangkan Inggris membayar 5,3 di dan Amerika 

membayar 11,8 dari basis omset nya. Sedangkan rata-rata internasional adalah 5,6 

basis poin. Biaya bukanlah pengukur ketelitian audit atau kompetensi auditornya, 

namun keterbatasan biaya akan mencerminkan waktu dalam mengaudit dan 

sumber daya yang akan digunakan sehingga nantinya dapat berdampak terhadap 

kualitas audit. Biaya merupakan hal yang sangat kompetitif, sehingga akan selalu 

menyebabkan pertempuran bagi sesama KAP.  Pemerintah Jepang telah 

memperketat peraturan audit, tetapi biaya rendah dan terlalu banyak pekerjaan 

membuat sulit bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan staf yang 

berkualitas, kata Yoshinori Kawamura, profesor di fakultas perdagangan, Waseda 

University, yang mengkhususkan diri dalam akuntansi. 

Akuntan Publik seharusnya mengaudit dengan kondisi fee audit yang 

wajar, sehingga memungkinkan dalam waktu dan sumber daya yang akan 

digunakan. KAP memerlukan standarisasi biaya audit untuk mempertahankan 

kualitas layanan yang diberikan dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya 

perang tarif oleh masing-masing kantor akuntan publik saat mencoba untuk 

mendapatkan klien. Anggota kantor akuntan publik tidak diperbolehkan 

mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi 

akuntan dan tidak diperbolehkan untuk menetapkan fee kontinjen jika penetapan 

fee tersebut dapat mengurangi independensi auditor. 
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Penentuan fee audit diatur dalam Surat Keputusan No. KEP. 

024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Audit Fee yang bertujuan 

menetapkan standarisasi dalam penetapan besaran imbalan jasa yang wajar sesuai 

atas jasa profesional yang telah diberikan. Menurut IAPI (2008) penentuan biaya 

audit eksternal didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan 

waktu yang dihabiskan untuk proses audit, pelayanan yang dibutuhkan dan jumlah 

staf yang diperlukan untuk proses audit tersebut. Menurut Gammal (2012), fee 

audit adalah biaya yang dibebankan oleh auditor dalam proses audit kepada 

perusahaan yang diaudit, penentuan fee audit didasarkan pada kesepakatan antara 

auditor dan auditee berdasarkan waktu yang dibutuhkan, jumlah staf, dan jenis 

auditnya. Besarnya fee audit akan dipengaruhi oleh dua kategori yaitu atribut klien 

dan atribut auditor. Atribut klien yaitu ukuran, kompleksitas, risiko, dan 

profitabilitas dari auditee. Sedangkan atribut auditor adalah ukuran KAP, reputasi, 

pengalaman, spesialisasi industri, dan kompetensi KAP. 

Atribut klien merupakan salah satu faktor penentu dalam fee audit yang 

berkaitan dengan keadaan klien. Berkaitan dengan atribut klien, sekarang ini 

Indonesia dituntut mengikuti keseragaman dan prinsip-prinsip keuangan secara 

global dengan menggunakan IFRS sebagai pedoman penyusunanya menggantikan 

GAAP yang sekarang digunakan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan 

penyesuaian IFRS kedalam PSAK sehingga IFRS dapat diberlakukan di 

Indonesia. Penggunaan standar IFRS di Indonesia sudah dimulai tahun 2012 tetapi 

masih dalam tahap konvergensi dimana masih disesuaikan dengan kondisi laporan 

keuangan di Indonesia.  
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Keadaan ini membuat auditor harus memenuhi kebutuhan berbagai pihak 

atas implementasi IFRS di Indonesia sehingga proses konvergensi menimbulkan 

biaya yang tidak sedikit dalam persiapan konvergensi IFRS. Menurut Vieru dan 

Schadewitz (2010) konvergensi IFRS menimbulkan suatu ketidakpastian dan 

risiko dalam penugasan audit dalam lingkungan pelaporan keuangan. Konvergensi 

IFRS menimbulkan banyaknya aspek-aspek baru dalam laporan keuangan seperti 

PSAK yang semula berdasarkan historical cost  menjadi fair value based 

sehingga menyebabkan proses audit menjadi lebih rumit dan membuat ekstra 

risiko pada klien dan memakan waktu kerja lebih lama bagi auditor.  

Kim et al., (2012) menyatakan bahwa IFRS dapat meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan yang cenderung mengurangi risiko audit dan meningkatkan 

fee audit. IFRS memberikan pedoman yang komprehensif terhadap masalah 

akuntansi yang belum ada dalam PSAK terdahulu. Perbaikan atas kualitas laporan 

keuangan yang berpedoman IFRS dinilai meningkatkan keputusan akuntansi bagi 

manajemen dan mengurangi kesalahan pengungkapan saat mematuhi GAAP, 

khususnya prinsip penyajian nilai wajar karena IFRS berpedoman terhadap 

principles based bukan rule based. Pihak perusahaan harus mengeluarkan 

pengungkapan segala hal yang signifikan sehingga para stakeholder benar-benar 

dapat menganalisa perusahaan dengan fakta yang lebih baik. 

Menurut Kusharyanti (2013),kompleksitas perusahaan mempengaruhi fee 

audit. Kompleksitas perusahaan dapat diukur dari banyaknya anak perusahaan 

yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki lebih banyak anak perusahaan akan 

memiliki fee audit yang lebih tinggi. Semakin banyak anak perusahaan, auditor 
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akan membutuhkan semakin banyak waktu dan sumberdaya dalam auditnya, 

terlebih jika anak perusahaan tersebut berada di luar negeri. Perusahaan yang 

memiliki anak perusahaan diluar akan memilki perbedaan regulasi dan mata uang 

akan meningkatkan lebih banyak pekerjaan audit sehingga akan menyebabkan fee 

audit meningkat. 

Menurut Vieru dan Schadewitz (2010), IFRS akan meningkatkan 

kompleksitas perusahaan dan meningkatkan risiko. Klien yang tidak memilki 

persiapan yang cukup dalam masa transisi IFRS akan meningkatkan 

ketidakpastian dalam pengerjaan auditnya. Adanya perubahan dari penetapan 

standar yang baru akan meningkatkan kompleksitas dari masa transisi 

menghasilkan lebih banyak risiko dalam pengerjaan proses audit mereka yang 

akan berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan sehingga akan meningkatkan 

fee audit.  

Perkembangan penerapan konvergensi IFRS di Indonesia diharapkan 

akan meningkatan kualitas pelaporan keuangan dan menampilkan transparasi 

keadaan yang sesungguhnya. Peran Good Coporate Governance (GCG) yang baik 

tentunya berpengaruh dalam penetapan konvergensi IFRS dalam laporan 

keuangan perusahaan yang memiliki standar-standar baru mengingat GCG 

memiliki prinsip transparency , accountability, responsibility , independency,dan 

fairness terkait dalam tata kelola perusahaan dalam menjaga kepentingan para 

stakeholder yang dampaknyadapat meningkatkan kepercayaan investor dan 

mengurangi risiko inherent (Wahab et al., 2011). Di Indonesia dukungan dalam 

menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya peraturan 
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Bursa Efek Jakarta No.Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 Juli 2001 mengenai 

kewajiban membentuk struktur GCG yaitu terdapatnya komisaris independen, 

komite audit, dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Salah 

satu bagian penting dalam penerapan GCG adalah komite audit perusahaan. 

Berdasarkan ketentuan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 komite audit merupakan 

komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya 

mengevaluasi internal audit perusahaan dan meningkatkan kualitas pelaporan 

keuangan, menganalisis laporan keuangan sesuai ruang lingkup internal audit 

sehingga akan mendapatkan daftar temuan dan rekomendasi, dan melaporkan 

risiko-risiko yang dimiliki perusahaan (Desi et al. 2014).  Komite audit juga 

merekomendasikan dalam penunjukan akuntan publik yang akan digunakan 

kepada dewan komisaris. Peran komite audit terhadap fee audit terlihat dari tujuan 

komite audit yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengendalian internal 

perusahaan sehingga komite audit menginginkan kualitas audit yang tinggi 

dengan memakai auditor dari KAP besar dan komite audit memastikan bahwa 

proses audit berjalan dengan baik sampai tercapainya tingkat kualitas yang 

diinginkan.  Komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dinilai dapat 

mendukung auditor eksternal (Sehrish et.,al 2013). Komite audit yang memiliki 

keahlian akuntansi dapat mengatasi masalah-masalah maupun celah dalam 

perusahaan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan audit, keahlian dari 

komite audit akan mengurangi pengujian substantif oleh auditor eksternal 
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Hal lain yang berkaitan dengan komite audit dan turut mempengaruhi fee 

auditor eksternal adalah frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit 

bersama eksternal auditornya. Menurut Lifschutz et al., (2010), frekuensi 

pertemuan yang dilakukan komite audit berpengaruh signifikan terhadap fee 

auditor eksternal. Komite audit dengan auditor eksternal akan mengadakan 

pertemuan yang membahas dan mengevaluasi prosedur-prosedur audit yang 

dilakukan tiap-tiap periode dan meminta prosedur-prosedur tambahan jika komite 

audit merasa belum puas terhadap kerja auditor sehingga berdampak 

meningkatnya fee audit eksternal. Namun menurut Nugrahani (2013), Intensitas 

pertemuan komite audit akan berpengaruh negatif terhadap fee audit eksternal. 

Semakin sering komite audit melakukan pertemuan komite audit, maka fee audit 

yang dibayarkan menjadi semakin rendah dimana semakin banyak komite audit 

mengadakan pertemuan maka laporan keuangan perusahaan semakin baik 

sehingga akan lebih mempermudah kerja dari auditor eksternal yang berdampak 

mengurangi fee yang dibayarkan.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya 

dari penelitian Wibowo (2014), Anggreani (2014), Wahyuningsih (2015), 

Saraswati (2015), dan Chandra (2015) yang meneliti tentang pengaruh 

independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan 

dewan komisaris, komposisi komite audit, ukuran komite audit, intensitas 

pertemuan komite audit, kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, jumlah 

anak perusahaan, risiko perusahaan dan karakteristik auditor. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel 
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pengaruh komite audit dan frekuensi rapat komite audit yang di interaksikan 

dengan variabel keahlian komite audit, dan variabel konvergensi IFRS karena 

peneliti ingin melihat pengaruh penerapan IFRS yang masih terbilang baru di 

Indonesia terhadap fee audit, selain itu peneliti menambahkan variabel 

kompleksitas perusahaan terkait penerapan IFRS yang dinilai akan mempengaruhi 

fee audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2010-2014. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KOMITE 

AUDIT, DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP FEE AUDIT (Studi Empiris 

Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-

2014)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

membuat perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap penetapan fee 

audit? 

2. Apakah interaksi keahlian komite audit dengan frekuensi rapat komite 

audit berpengaruh negatif terhadap penetapan fee audit? 

3. Apakah Komite audit berpengaruh positif terhadap penetapan fee 

audit? 
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4. Apakah Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap 

penetapan fee audit? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh konvergensi IFRS terhadap penetapan fee audit. 

2. Mengetahui pengaruh interaksi keahlian komite audit dengan frekuensi 

rapat komite audit terhadap penetapan fee audit. 

3. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap penetapan fee audit. 

4. Mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap penetapan fee 

audit. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti-bukti tambahan, pandangan, 

referensi mengenai faktor-faktor yang menentukan fee audit. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan tambahan pertimbangan mengenai 

penetapan besar kecilnya fee audit yang diterima auditor eksternal dan 

memberikan pandangan pentingnya penetapan besarnya fee audit dalam 

proses audit. 
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3. Bagi Penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan perbandingan atas 

penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fee 

audit. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini konvergensi IFRS, komite audit, dan frekuensi rapat 

komite audit, dan kompleksitas perusahaan digunakan sebagai variabel 

independen yang dapat mempengaruhi penetapan fee audit eksternal. Konvergensi 

IFRS dipilih karena penerapan IFRS yang menggunakan principles based akan 

mensyaratkan semakin banyak judgement profesional. Perubahan prinsip ke 

standar yang baru akan membutuhkan waktu yang lebih lama bagi auditor 

sehingga akan meningkatkan fee audit. Komite audit dipilih karena tugas utama 

komite audit mensupervisi proses laporan keuangan dan memonitor hubungan 

manajemen perusahaan dengan eksternal auditornya. Komite audit juga dianggap 

menginginkan kualitas audit yang tinggidan komite audit akan memastian bahwa 

proses audit berjalan sampai tingkat kualitas yang diinginkan sehingga fee audit 

akan semakin tinggi. Keaktifan komite audit tercermin dalam jumlah frekuensi 

rapat yang dilakukan komite audit. Semakin sering komite audit mengadakan 

rapat maka diharapkan perusahaan akan menghasilkan sebuah laporan keuangan 

yang baik sehingga mempermudah pekerjaan auditor eksternal berdampak 

terhadap fee audit eksternal. Keefektifan rapat komite audit akan bergantung dari 

komite auditnya, komite audit yang memiliki keahlian akuntansi maupun ekonomi 
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diprediksi dapat mengatasi masalah-masalah maupun celah dalam perusahaan 

yang berkaitan dengan masalah akuntansi, keahlian dari komite audit akan 

mengurangi pengujian substantif oleh auditor eksternal sehingga diharapkan dapat 

memperkecil fee audit. Kompleksitas perusahaan dipilih karena konvergensi IFRS 

dinilai akan meningkatkan kompleksitas, selain itu perusahaan yang memiliki 

anak perusahaan lebih banyak juga meningkatkan kompleksitas perusahaan terkait 

waktu dan kerumitan dalam mengauditnya. 

Pada penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu risiko audit, 

jenis KAP, dan ukuran perusahaan. Penggunaan variabel kontrol digunakan untuk 

menghindari adanya unsur bias hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan 

gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Bab telaah pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang 

akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran populasi dan sampel yang 

digunakan dalam studi empiris, pengidentifikasian variabel-variabel 

penelitian serta penjelasan mengenai cara pengukuran variabel-variabel 

tersebut. Selain itu juga dikemukakan teknik pemilihan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan merupakan isi pokok dari seluruh penelitian 

ini, bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan data, 

dan analisis atas hasil pengolahan tersebut. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, saran dan implikasi bagi penelitian mendatang 

dan pihak yang terkait. 


