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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai tahun 2014. 

Periode ini dipilih karena masa adopsi IFRS di Indonesia dimulai penerapannya 

sejak tahun 2010 hingga sekarang ini. Mengingat tidak semua perusahaan yang 

sukarela mencantumkan professional fees untuk memperoleh data mengenai fee 

audit dalam laporan tahunan perusahaan, pemilihan sampel yang digunakan 

menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut ditentukan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan tercatat yang laporan keuangannya terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dalam periode 2010-2014. 

2. Perusahaan telah listing di BEI selama periode pengamatan (2010-

2014). 

3. Laporan tahunan perusahaan mencantumkan fee audit dalam 

laporannya. 

4. Laporan tahunan perusahaan memiliki data-data lengkap yang 

dibutuhkan dalam penelitian 
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Tabel 3.1 Sampel penelitian 

No  

Kriteria 

Periode  

Total 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Perusahaan tercatat yang laporan 

keuangan nya terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dalam periode 2010-

2014 

430 455 475 500 530 2390 

2 Laporan tahunan tidak tersedia dari 

sumber data yang digunakan 

(30) (27) (17) (6) (8) (88) 

3 Perusahaan tidak mencantumkan fee 

audit dalam laporan tahunan nya 

(359) (374) (372) (349) (375) (1829) 

4 Perusahaan yang laporan tahunan nya 

tidak lengkap (jumlah rapat komite 

audit, latar belakang pendidikan 

komite audit, liabilitas jangka 

panjang) 

(26) (31) (37) (56) (39) (189) 

5 Jumlah Sampel 15 23 49 89 108 284 

Sumber : www.idx.co.id, 2015. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari objeknya, tetapi 

menggunakan sumber yang lain, baik lisan maupun tulisan. Pada penelitian ini 

http://www.idx.co.id/
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data didapat dari dari Pojok BEI, website Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, 

serta laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melaluisumber data-data sekunder dan dipelajari, 

selanjutnya dilakukan pencatatan dan data diolah sesuai kepentingan penulis. 

Data-data ini diperoleh dari Pojok BEI, website Bursa Efek Indonesia 

www.idx.co.id, dan berbagai macam literatur yang ada. 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah fee audit. 

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. Data tentang fee audit diambil dari 

seluruh perusahaan tercatat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2010-2014 yang benar-benar mengungkapkan besar jumlah fee audit, 

selanjutnya variabel akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari 

audit fees. Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan angka 

yang terlalu jauh dari data yang telah didapatkan sebagai sampel penelitian. 

Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan LNFEE. 
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3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Kompleksitas Perusahaan 

Kompleksitas perusahaan menurut Cameran (2005) dalam Fachriyah 

(2011) adalah “hal terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan”. 

Kerumitan perusahaan dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang 

asing, banyaknya anak perusahaan, banyaknya cabang maupun adanya operasi 

bisnis di luar negeri. Kompleksitas perusahaan dapat diukur dengan jumlah 

cabang dan anak perusahaan dari perusahaan dalam dan luar negeri di luar negeri. 

Semakin banyak anak perusahaan maka kompleksitas perusahaan akan 

meningkat. Semakin kompleks perusahaan klien, maka akan semakin besar risiko 

dan tingkat kerumitan audit karena memerlukan pekerjaan audit lebih. Oleh 

karena itu fee audit yang dibebankan akan semakin tinggi. 

Pengukuran kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan 

jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan baik langsung maupun tidak 

langsung. Variabel ini akan dilambangkan dengan SUBSDR. 

 

3.4.2.2 Konvergensi IFRS 

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah standar dasar, 

pengertian dan kerangka kerja yang dikeluarkan oleh  IASB, yaitu lembaga 

internasional yang bertugas dalam mengembangkan suatu standar akuntansi 

secara internasional sehingga laporan keuangan antar negara memiliki 

keseragaman yang sama. Indonesia telah mengimplementasikan konvergensi 

IFRS pada 1 Januari 2012. Pengimplementasian IFRS ini bertujuan untuk 
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mengikuti tuntutan arus globalisasi internasional dalam penyamaan standar 

pembuatan laporan keuangan yang diakui internasional. 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 adanya pos laba 

komprehensif, dan prinsip penyajian nilai wajar karena IFRS berpedoman 

terhadap principles based bukan rule based. Penggunaan standar baru IFRS akan 

dapat lebih membantu investor dalam memahami peluang investasi karena 

laporan keuangan menunjukan angka yang lebih riil sehingga para investor dapat 

mengetahui keadaaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga mempermudah 

pengambilan keputusan. Pengukuran variabel konvergensi IFRS menggunakan 

variabel dummy dengan menggunakan angkat 1 untuk perusahaan yang telah 

melakukan implementasi konvergensi terhadap IFRS per 1 januari 2012 dan 0 

untuk perusahaan yang belum mengadopsi IFRS. Variabel ini dilambangkan 

dengan IFRS. 

 

3.4.2.3  Komite Audit 

Menurut KNKG (2006), Komite Audit adalah suatu komite yang 

beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan sisanya kalangan 

luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan 

dalam tercapainya tujuan Komite Audit. Komite audit bertugas mensupervisi 

proses laporan keuangan dan memonitor hubungan manajemen perusahaan dan 
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eksternal auditornya (Rustam et al., 2013). Karena berhubungan langsung dengan 

auditor eksternal, tentunya komite audit memiliki pengaruh yang cukup terhadap 

penentuan fee audit. Komite audit bertanggung jawab atas perekutan, pemecatan 

dan pemberian kompensasi kepada auditor eksternal. Komite audit juga secara 

teratur memantau kerja auditor dan melaporkanya kepada dewan direksi. Komite 

audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit di dalam perusahaan. 

Jumlah komite audit ini akan dilambangkan dengan KOMITE. Selain jumlah 

komite audit, dalam penelitian ini digunakan pula variabel jumlah rapat komite 

audit dan latar belakang komite audit. 

a. Jumlah rapat komite audit 

Menurut Bapepam (2004) Komite audit diwajibkan mengadakan pertemuan 

minimal sama dengan rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam oleh 

perusahaan. Dalam rapatnya, komite audit akan mensupervisi pengendalian 

aktivitas perusahaan. Pertemuan komite audit bersama dewan direksi dan 

bersama auditor eksternal akan membahas masalah-masalah yang terjadi 

maupun yang berkaitan dengan auditor eksternal sehingga semakin sering 

frekuensi komite audit mengadakan pertemuan maka akan semakin tinggi 

meningkatkan pengawasan komite audit terhadap pengendalian internal 

perusahaan sehingga laporan keuangan perusahaan akan semakin 

berkualitas. The Blue Ribbon Company (1999) merekomendasikan komite 

audit setidaknya melaksanakan pertemuan sebanyak 4 kali dalam setahun 

atau lebih dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Variabel jumlah rapat komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang 
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dilaksanakan dalam 1 tahun. Selanjutnya, variabel jumlah rapat komite audit 

dilambangkan dengan MEETING. 

b. Keahlian komite audit 

Efektivitas dari komite audit akan lebih efektif jika anggota komite audit 

mempunyai keahlian akuntansi dan keuangan. Dalam peraturan Bapepam 

No: KEP-643/BL/2012 mewajibkan komite audit minimal terdiri dari tiga 

anggota, dimana salah satu dari anggota komite audit tersebut paham 

masalah keuangan dan akuntansi.  Keahlian komite audit diwujudkan oleh 

keahlian bidang keuangan yang dimiliki anggota komite audit pada bagian 

latar belakang pendidikan serta pengalaman anggota komite audit. Dalam 

Hazmi (2013), keahlian komite audit diukur dengan cara menghitung 

prosentase jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi 

dan keuangan terhadap total komite audit. Selanjutnya, variabel latar 

belakang komite audit dilambangkan dengan SKILL. 

 

3.4.3 Variabel Kontrol  

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti. Dasar keputusan pemakaian variabel kontrol adalah 

untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian 

dengan menggunakan variabel kontrol akan meminimalisasi bias dibandingkan 

dengan penelitian tanpa menggunakan variabel kontrol.Variabel kontrol yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah risiko audit (diukur dengan rasio leverage), 
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karakteristik auditor (diukur dengan variabel dummy  1 untuk big four dan 0 untuk 

non-big four), ukuran perusahaan (diukur dengan total asset), dan kompleksitas 

perusahaan (diukur dengan jumlah anak perusahaan).  

 

3.4.3.1 Risiko Audit  

Risiko audit diartikan sebagai tingkat ketidakpastian tertentu yang dapat 

diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya, seperti ketidakpastian validitas dan 

reliabilitas bukti audit dan ketidakpastian mengenai efektivitas pengendalian 

internal. Risiko audit dapat dihitung rasio leverage (Kusharyanti, 2013), yaitu 

hutang jangka panjang dibagi dengan total. Rasio leverage mengukur kemampuan 

perusahaan untuk melunasi utang perusahaan. Jika Rasio leverage relatif tinggi, 

maka struktur keuangan jangka panjang perusahaan klien akan menjadi tidak 

stabil, dan perusahaan mungkin tidak dapat melunasi utangnya dengan perilaku 

yang tepat yang dapat menyebabkan semakin rendahnya peringkat kredit. Secara 

umum, rasio yang lebih tinggi bagi perusahaan yang memiliki mengalami 

kerugian keuangan, yang mengarahkan ke kemungkinan lebih tinggi untuk 

kebangkrutan atau penurunan harga saham, dan oleh karena itu probabilitas yang 

lebih besar dari tindakan hukum terhadap kedua klien dan auditor. Variabel risiko 

audit disimbolkan dengan LEV. 

 

LEV  =  Hutang jangka panjang 

  Total Aset 

 



39 
 

Keterangan :  

1.  Utang jangka panjang adalah utang perusahaan yang dapat dilunasi dalam 

beberapa tahun lagi.  

2.  Total aset adalah total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan yaitu aset 

lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. 

 

3.4.3.2 Jenis KAP 

Jenis Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah perusahaan audit yang terbagi 

menjadi Big Four dan Non Big Four di Indonesia. Big Four merupakan kantor 

akuntan publik asing yangberafiliasi dengan kantor akuntan publik lokal. 

Sedangkan Non Big Four merupakan kantor akuntan publik yang memperoleh 

izin pendirian usaha audit oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang. 

Perusahaan memilih KAP berdasarkan kriteria reputasi dan jaminan atas 

kredibilitas laporan keuangan. Jenis KAP telah diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

Variabel jenis kantor akuntan publik (KAP) diukur dengan variabel dummy, 1 

untuk Big Four, 0 jika Non Big Four. Kantor akuntan publik yang termasuk Big 

Four adalah: 

1. KAP Siddharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan KAP Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler (KPMG). 

2. KAP Tanudireja, Wibisana & Rekan yang berafiliasi dengan KAP 

Pricewaterhouse Coopers (PwC). 
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3. KAP Osman Bing Satrio &Rekan yang berafiliasi dengan KAP 

Deloitte Touche Thomatsu (DTT). 

4. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan 

KAP Ernest and Young (E & Y). 

Variabel jenis KAP dilambangkan dengan BIG4. 

 

3.4.3.3 Ukuran Perusahahaan 

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa 

kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil yang 

didasarkan kepada total aset perusahaan (Ghozali, 2013). Perusahaan yang 

memiliki total aset yang besar menunjukkan arus kas perusahaan yang positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik kedepannya, perusahaan yang memiliki 

total aset yang besar juga memiliki potensi menghasilkan profit yang lebih baik 

dari perusahaan yang memiliki total aset kecil. Perusahaan yang memiliki jumlah 

aset yang besar tentunya memerlukan waktu yang lebih lama sehingga menjadi 

pertimbangan khusus auditor. Menurut Hassan & Nasser (2013), ukuran 

perusahaan yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi yang lebih banyak 

dibandingkan ukuran perusahaan yang lebih kecil dan perusahaan besar biasanya 

lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi sehingga membutuhkan waktu 

lebih lama dalam proses auditnya. Variabel ukuran perusahaan dapat dinilai 

berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Variabel ini akan diukur dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Selanjutnya variabel 

ini akan dilambangkan dengan LNASSET. 
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3.4.3.4 Independensi Dewan Komisaris 

Inti dari corporate governance adalah dewan komisaris dan direksi. Dewan 

Komisaris sebagai bagian dari pengendalian lingkungan, tanggung jawab dewan 

komisaris juga mencakup pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan 

meningkatkan pengendalian yang berhubungan dengan risiko strategi kunci. 

Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih 

unggul karena tidak terikat dengan perusahaan sehingga reliabilitas dan validitas 

pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai . Hal ini akan mengurangi 

penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada fee audit 

yang lebih rendah. Variabel independensi dewan komisaris dihitung berdasarkan 

besarnya proporsi dewan komisaris yang independen dibagi jumlah dewan 

komisaris perusahaan. dapat dinilai berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. 

Selanjutnya variabel ini akan dilambangkan dengan IDK. 

 

3.5 Metode Analisis 

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang 

dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode 

standart yang dibantu dengan program Statistical Package Social Sciences 

(SPSS). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh Konvergensi IFRS, Komite audit, interaksi frekuensi pertemuan komite 

audit dengan keahlian komite audit, dan  kompleksitas perusahaan terhadap fee 

audit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum analisa regresi 
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linier dilakukan, maka harus diuji dulu dengan uji asumsi klasik untuk 

memastikan apakah model regresi digunakan tidak terdapat masalah normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Jika telah terpenuhi maka 

model analisis korelasi selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui tingkat 

hubungan antara variabel independen. Setelah kedua model analisis terpenuhi 

maka langkah terakhir adalah dengan menguji menggunakan analisis yang layak 

digunakan yaitu regresi linier berganda. 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif  bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan suatu 

data dalam jumlah data, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan 

maksimum terhadap variabel penelitian antara lain fee audit, Konvergensi IFRS, 

Komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, keahlian komite audit dan 

kompleksitas perusahaan. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

(residual) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji normalitas 

data dapat dianalisis dengan menggunakan grafik histogram dan grafik normal 

probability plot dan uji statistic dengan Kolmogorov-SmirnovZ(1-Sample K-S) 

(Ghozali, 2011) dengan ketentuan: 
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1. Jika dalam output data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi syarat uji 

normalitas. 

2. Jika dalam output data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau 

tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi 

syarat uji normalitas dan akan dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov Z 

(1-Sample K-S) untuk pengambilan keputusan dengan ketentuan : 

a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak. Artinya 

data residual tidak terdistribusi normal. 

b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima. Artinya 

data residual terdistribusi normal. 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan dalam mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel independen saling berhubungan (berkorelasi) secara liniar. 

Multikolinearitas akan terjadi jika antara variabel-variabel independen terdapat 

hubungan yang signifikan. Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan 

memperhatikan : 

1. Besaran korelasi antar variabel independen. 

a. Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen 

diharuskan rendah, yaitu kurang dari 90 % atau 0,90. 

b. Jika korelasi antara variabel independen dengan variabel-

variabel lainnya tinggi diatas 90% atau 0,90 maka 

menunjukkan telah terjadi multikolonearitas (Ghozali, 2011). 
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2. VIF ( Variance Inflation Factor), dengan pedoman pengambilan 

keputusan : 

a. Jika VIF > 10, maka variabel tersebut tidak lulus uji 

multikolinearitas. 

b. Jika VIF < 10, maka variabel tersebut lulus uji 

multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakandalam menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu variabel independen yang 

berbeda yang menyebabkan akurasi uji dapat meragukan. Pengujian uji 

heterokedastisitas dapat dilihat t dari pola gambar scatterplot model dengan 

ketentuan (Ghozali, 2011) : 

a) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-tititk yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan dalam apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 

(sebelumnya). Uji autokorelasi diketauhi dengan melakukan Run Test untuk 

menguji apakah dalamsetiap periode residual terdapat korelasi yang tinggi. 
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3.6 Alat Analisis Data 

3.6.1 Uji model Fit 

Uji model fit dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Uji model fit  bertujuan untuk menguji apakah hipotesis nol 

cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol 

ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga dapat dikatakan model ini tidak fit karena model tidak 

dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol diterima yang 

berarti model regresi mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

 

3.6.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel 

dependen dipengaruhi oleh variabel independennya. Nilai adjusted R2 berkisar 

antara 0 sampai 1, apabila adjusted R2=0 berarti tidak ada hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan jika adjusted R2=1 

berarti suatu hubungan yang sempurna.  
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3.6.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi 

Berganda (Multiple Regression). Uji regresi digunakan untuk menentukan 

seberapa besar hubungan antara fee audit dengan variabel-variabel independen 

(Ghozali, 2011). Persamaan regresinya dalam penelitian ini adalah : 

LNFEEt = β0 + β1IFRSt+ β2MEETINGt + β3SKILLt +β4MEETING*SKILLt+ 

β5KOMITEt+ β6SUBSDR + β7LEVt + β8BIG4t + β9LNASSETt+ ɛt 

Dimana: 

LNFEE : Logaritma natural professional fees 

IFRS   : Penerapan konvergensi IFRS 

MEETING : Jumlah frekuensi rapat komite audit 

SKILL  : keahlian komite audit 

KOMITE  : Komite audit independen 

SUBSDR : Jumlah anak perusahaan 

LEV  : Rasio hutang  

BIG4  : Jenis kantor akuntan publik 

LNASSET : Total aset perusahaan 

IDK   : Proporsi independensi dewan komisaris 

 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat sig./2 0,05 (α = 5%). 

Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika nilai sig./2 kurang atau sama dengan 0,05 dan β positif maka 

hipotesis diterima yang berarti secara partial variabel ukuran variabel 
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IFRS, KOMITE, MEETING, SKILL,MEETING*SKILL, SUBSDR, 

LEV, BIG4,  LNASSET, IDK berpengaruh positif terhadap fee audit.  

2. Jika nilai sig./2 lebih dari 0,05 dan atau β negatif maka hipotesis 

ditolak yang berarti secara partial variabel IFRS, KOMITE, 

MEETING, SKILL, MEETING*SKILL, SUBSDR, LEV, BIG4,  

LNASSET, IDK berpengaruh negatif terhadap fee audit. 

 

 


